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Aart de

L E E z E R s.

N de onnoemelijke menigvuldigheid derftof-
^^^fenen voortverpenindeDichtkon^^heh ik^al^

die vanSchilderyen enAjbeeldingen,uit“

ik^y inbeelde mijngedachten

ontrent des^elve 3 den liefhebber be^uaamft
te kpnnen uiten , en voor oogen teJiellen,

’T is my gelukt met de reeds uitgegevene Byfchriften»

s(o op dejchtlderyen der Doorluchtige Vrouwen 3 uit de

kpnftgaüeryen gehaald 3 als »p de Afbeeldingen der

RoomfcheKeifers en Keifèrinnen , uit de medalien en

gedenkpenningen getrokken : die de geneegene Konftge-

liooten en waare Kenners geen:(ins hebben mishaagd.

Heden heeft my goed gedacht diergelijke Byfchriften

ontrent deOvERToGT en Krooning van Zyn
Hoogheid de Heer Prins van Oranje te gebrui-

ken 3 terwijl allerhande fchrijfpennen be^ig :{ijn naar de

maat haarer kjachten de:{zlve te vereeuwigen , en al:{Q de

vergetelheid te ontrukken.

Gevende my hier toe aanleiding de vindingrijk^ en

derlijke plaat-èt:{er Romein dc Hooge ; verbeeldende

dl het gebeurde :{edert weinigen tijd inverfcheidene ver-

wonderens waardige Konfttafereelen.

Doch j hebbende van langer hand gemerkt de naak:

te Foësiye by veele ^0 lief en aangenaam niet te :{tjn ,

als wel wanneer:{e met eenige maateloo:{e Uitbreidin-

gen en Aanteekeningen is gemengd en doorfpekt ; :(o

hebbenwe, volgens on^^e gewoonte ^ dufdanige névens de

l^yfchsiftecigevoegd : om ontrent de omflandigheden der

voorgevallene s^aakfn de Leezers :^o veel licht en Ifadr-

heid tegeven , als de nauwe bepaalinge der beklemde kprt»

heid :{ou willen toelaaten.

Om de:^elve reeden :{ijn hier ook, verkjaaringen ontrent

di Aloudheidj^o Röomiche als Britannifche, tuffehen
^ 2 ge-



^cvoc^d , om ook^deWkSiTdeetdeTS van dea^e hier eenig

genoegen tegeeven , eujonder het leeT^en der Hedendaags-

Iche vcorvallenj by manier van verpoo:(inge , met het An-
tijk te l{ittclen.

Ja y om de :{in enkeduydmg van gemelde Konfttafe-

yecien begrypeltfker te maallen » hebben wy telkens een

3efchryvtnge enVerkjaaringe der Cyférgeiallen voor af
laatmgaan , die { wat de netheid en natikeurigloeid aan-

'gaat) van die gemeenlijk onder die Printen ^ijngeplaatfi

geweldig verfchiUen.' ^

Aangaande nu 't eordeel over Bj^fcPirifren, indien

gy 'jo mijn ongeve'mfdeVntnétviiengunftige Beminfiafars>

tndee:{e vaarfen de vereifchte hoedanigheden niet[peuren

kpndidiegy mijfchien in myn voorige wel hebt aangemerkt

y

flaat toe dat ik^my met degegeevene reeden van den rampr
s^aaligen Ovidtus (Ponto 4 L. 2 eleg.) ontfchuldig:

Scmcet ut limus venas excaecat in undis

,

Lxfaque fuppreffo fonte refiftic aqna ,

' Pedora fic mea funt Ifmo vitiata malorum

,

Et carinen vena pauperiore fluit.

•Rampen en ongevallen verfloppen deir dicbrader,even

als fli|k en modder de monden der rievicren roeflymd.

Terwijl ik de fchreeuwers^ bedillers ^ en berifpers
,
ja

' :(elfmijnjaloerfohe fchijnvrienden, met de beleefde vraag

van Horatius (1 lih, 3 Sermon.) tegenga',

Cum lua pervideas ociilis maia lippus inundis >
'

' Cur inamicorum vitiistamcernisacurum

Quam auc aquila aut ferpens Epidaurius^

Nadeinaal gy.uw eigene dwaalingen en miflagen

met gebieklijke oogen belchouwd , >vaarom doorziet

ge toch die van uw vrienden met de oogen van een

fling of adelaar ^

Waarmede ikmijn voorbericht eïndigCtom metgeen wijd-

loopigbeid de graagte der nieuwsgierigen op te houden ,

noch mijnfchry üufl van andere bees;iqheien afte trekken.

W.ddam, Lui 'SMIDS, M.D.
den 1 juiy, 16S9. Groninganus.
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ORANJES
ÖVERTOGT

Naar

ENGELAND-
EERSTE TAFEREEL.

Zinnebeeld van het klaagend Engeland voor Zijn

Koninglijke Hoogheid , de Heer Prins

van Oranje,

BESCHRYVINGE.
Ord aan deeene :(ijde vertoond (i) Zijn

Koninglijke Hoogheid ; omringd van de

Heerent de (i) Scombcrg ,

de (.4) Igamerbeer van Benting, de (f)
Milord Maklesfield , de (6) Lieut. Ad-
miraal Generaal Herben, ende{j)Mi^

lord Coxr\h\xxy i fwaajende hoven :{ijn hoofd de groot

a

Veidftaander , voerende de wapenen van Britanjen en

Oranjen', en dee;{z letteren boven •* Pro Liberty and Pro-
leftants Religion

,
yoor de Vrijheid en der Prote-

ftanten Godsdienft 5
onder: Je main tien dray : Ik

zal er de hand aan houden, '
, .

,

Aan de andere :{ijde (11) Britanjen, gevolgd van
den (14) Adel> de (l^) Bifcoppen, de (16) Buir

A



2 ,

ORANJES OVERTOGT
gers > en de (ii) Boeren van het rijk, S ligt op haar

eene knie > dragende de k^iferlijke kyoon op het hoojd
5

houdende de (13^ hoeyenen kjuifters der Sh\txny in de

eene y het (lo) heeld van Haat Hoogheid, de Prin-

fes vanOranjen, inde andere hand y en (12) ’sLands

Kerkboek op haar jchoot 5 :{ijnde haar kfeederen met
'EngeUcho: ^ojen en Schotichs Dtflelhloemen befirooid.

VoortSi ontrent X\)n Hoogheid, de (3) Magt van

het vereenigd Nederland
,
gelijk^ een Ama:(oon gewa-

pend j haar (20) ruiterbenden tn voetkjiechten hem aan-

biedende , en de;(elveop (2.1-) haar Scheepsvloot vgrdez-

lende y om noodig ) gewapenderhand het onderdrukt

te Biitanjen te herflellen : .terwijl de (o) Moordluft

en Gtweetensdwany:, onder de voeten ligt , de (i^)Zon
der VrV'heid doorbreekt , en de (19) Kroonen :{ich aan

den hemel weder doen j^ien,

D e braave Oranje Vorfl beloofd hier onderftaod,

Door zijn banierfchrift , aan het klagend

land y

Verzeld van meerdere en van mindere onderdaanen

,

Die, met hiin zuchten en afbiggelendetraanen,

Beniygen hoe zy zijn gecaifterd van’c Geweld,

Zy knield bedroefd > verbaart, \erleegen, enon-

rteldi

Het boek, de fchildery , enkluirters, helpen fmee-

ken :

Het kerkboek 5 daar de de zegels afwil bree-

ken ,

Na zy de blad’ren heeft gefchonden en gefchcurdj

Die lieve fchildery , die (op haar wijze) ooktreurd,

Om dat Marta veel te Imaadlijk wierd verfchooven

Van die haar dreigden 't recht tot kroon en ftaf re

ontrooven 5

Dc keecens eindelijk van de onvcrzoenbre Moord



Naar ENGELAND: 5

In d’hel gefmeed. Maar zacht! uw klaagen is ver^

hoord

;

Ei, wilchdetrganenaf, en droog uw natte kasken^

Ik zie, ik zie de Maa2^d van Neerland u genaaken

(O quijnend verllagene Vorttin/)

Gelijk een dappVe eh onverwinb*re krijgsheldin

;

En ) met haar komft , de mift van uw gevaar ver-

dwijnen ,

De Zon van uw geluk met (chooner ftraalen fchijnen,

Geweld, en Dwang, en Moo^d, vertreedcn met de

voet. •

Zy werfd j zy wspend; zy vergaêrd, in allen fpoed^

Haar magt beveeld dien aan het wijs beleid dec

Groeten j

En zet de ruüery en *t voetvolk op de vlooten.

Rijs op j zie tVillem word van zee en lucht bc«

mind

:

Die drukt zijn golven neêr , en deeze boeid de wind 5

Moet d’hemel klaarder hem zijn liefde en gunftdoen

blijken’

Daar , dit gezicht beduid de krooning in drie rijken i

Oranje VorftJ Oran]tn is een van de befte fteeden,inVi:ankrii!<,tnf'

fchen Lious en wegens de aloude overblijfzelen van Room»
fcheZegeboogen,Schouwplaatsen,Waterleidingen,enz, wel bekend

;

een Pr/w/f/sw waar onder van ouds meerdan 50 fteeden en temuirdc
plaaizen behoorden

;
ja zelf is het ( alzo rPiZ/e»» , bygenaamd nie>

tien Heem , het in’t jaat 793 > van de Sarazeenen won) het oudfle

{ouvet3\n Pytrtfdom vinEuropc

:

wiens het recht hebben van

zich Prinfen te doen kroonen •, bchalven dat hen ook (
wegens Pi-i'i';

Willem 'janBeauxde VI 1 , binnen Mf/?/5;in den jaatc 1214 gekroond)
erflijk toekomt de koninglijke kroon van

Dit Prinfdom is tot verfcheidenc ftammen overgegaan; alsvarv

Willem met den Hoarnwt die van Br^rux ; van deeze tot die van Chalan
;

van welke het op die van 'l^njp>u gtkooinen is.

Hetgelbcht ( afgercekend v»n’t jaar 682 tot aan

t&c, in’t jaar 97Z overkeden ,
envan hemtoif/fwr?/^, bygentramd

A 2
"



4 ORANJES OVERTOGT
den ^yktn^ Graaf van Na^ou) noemdmenmet recht hetondfte en
edelde van geheel Duitsland ; aangezien het ftri jd > wegens oudheid,
roem en waardigheid , met alle andere ftainmen zelf van geheel

Chriftenryk : zijnde ook doot huwelijken vermengd by naar metalle

de fouveraine huizen van Europe.

Word in 7 takken verdeeld , als Dillenburg -, r. Gelderland en

Zuifen Weisbndenen idflein', ^.Zarbruggen •, ^ . iVeilburg, G .

‘BiL-

Jiein'i en y, Oranje

;

welke wy f om kort te zijn ) niet verder zullen

befchrijvenj alleenlijk in het voorbygaan aanroerende dat, uit de

derde tak, de RoomlxhcKeifcr en des Roomfehen Keifers

Rudolph van Habshurgs vrouw Machteld^ gefprooienzijn.

Voots is in de 'I{ajJoufche gcflachiboom , het hoofd van de zeven-

de tak ) Wtllem , vader van onzen Staats oudfte zoon van Willem ^

Graafv an enjuliane^ Gravin van Stolberg
, navolger van

RenèvanChalon ( wiens vaders broers zoon hy was ) gebooten in

het jaar 1 553; getrouwd, in het jaar 1 55o,i.roet */^»wrfo.t«£g»aowdi

inhetjaar \ mei ^nnav m Saxen 5. in het jaar 1575, met
Charlotte van ’Brjurbon

,

uit het Koninglijke bloed van Vranknjk; en

4, inbctjriar 1583, met Louyfe Koligny , dochter van den Admiraal

van Vrankr; jk, in de Parijfebe moord elcndig omgebragt. Zijn heer-

lijke darden in het ftichten van den Staat, en het verdedigen van

haarteg ns hetgewe’ddes Hertogsvan Alba, endesKonings van
Spanjen, vind men allezins in de jaarboeken onzes Lands.* bad

veel broeders en zufters , wiens naamen wy ook , om gemelde rede-

nen , niet aanraaken en wierd , in het jaar 1584, het 54 zijnes

ouderdoms verraderlijk, door eenen Balthazar Geerards , binnen

Delft, tot groot nadeel van den Sr^«tr , doorfchooten.

Voorts teelde hy, by ^^««4 vanEgmondt Filips-, getrouwd, in

Jierjaar 1606, met Eleonora van Bourbon ^ dochter des I’rinfcs van

Kondé , eerfte prins van’tkoninghjk bloed : en gehuwd aan

de Graaf van Hobenlo en Langenberg: weder by ^nnavan Saxen

I. in het jaar 1 566 , tot Breda gcltorven
j 2. gehuwd

aan Willem Lodeyvtjk y Gouverneur van Frielland , Groningen en

Omlanden; 3. ,
gehuwd aan de prins van Poriugaal, Don

Emanurl : en 4*

Ji'iaurii -^
,

gebooren 1 567 ; in de plaatz van de Graaf van

Lycefter, Gouverneur generaal der Vereenigde Nederlanden
^

zijn

overwinningen en zegepraalen zijn by onze Schrijvers aangetf ckend;

in dc tijd van 18 j aaren nam hy 28 vade deeden in ; ontzette 3 van

de vyand belegerd ; doeg 2 vejdfljgen , &c. Na cie vrijheid van dee-

zen 5/44/, door zjn vader gedicht, bevedigd te hebben , dictfby ia

het jaar 162^, tn den Haag , het s8 zijnes ouderdoms ; was nooit

getrouwd; teelde evenwel een zoon by een Brabandfchcjoufl'rouw.

Noch



Naar ENGELAND. 5-

NOcli kreeg gemelde Willtm by Cbarlotte •yan E^tohon , I . Louyfè

,
gehuwd aan den Keur Palts , Frederik de , z^lfubelle,

;ehuwd aan

,

Markgraaf van Turenne ; K^atharina Belgica^

;ehuwdaande Graaf van Hanauwen Mintzenberg
; 4. Fl^ndnm^

ie in Frankrijk in een Kloofter ging ; 5. Cbarlitte Brabant ine

»

ge-

rouwd aan de Hertog de la Trimouille; 6 , AmeliaSecunda

,

dieon-

etrouwd bleef.

By Louyfe K^oUgny ten laatften Frcderik Hendrik > gebooren
n het jaar 1 584 » en in het jaat 162 5 getrouwd met de wijze deugd-

:ame en godvruchtige Prinfes , Amelia , Gravin van Solms ;

olgde zijn broeder Maurit\ \n het Vcldheerfchap der Vercenigde

ledcrianden, cn het Stadhoudetfchap over Holland, Zeeland, en

v^eftFtiefland ; door zijn w jsheid en dapperheid is de /(oning van
paojen afgemat , en tot eenr eeuwige vrede gedwongen ; overleed in

et jaat 1647, het 63 zijnes ouderdoros : had een zoon en 4doch-
;ts by AmeliattiXs

Louyfe^ gehuwd aan Willem Frederi^y /(eurvorft van Branden*
urg; tienriette Amelie y gehuwd aan den Hertog van Simmeren:
Ubertina Agnes y gehuwd aan Willem Fredtrik j Graaf van Naflau,

1 Gouverneur van Friesland, Groningen en Omlanden .* Maria,
^huwd aan Jahun §eorg , Vorft van Aohald ; en

Willem, gebooren in het jaar 1626, tot de hooge Ampten van

:ezen Staat gehuldigd in het jaar 1648 ;
getrouwd, in het jaar

Ht , binnen Londen,met de Princeffe Roiale, M4»'i./,oudfte doch-

r \ 3n Karei de I Koning van Groot Britiannieni quam in vre-

;nsti jd aan de regcering ; doch ontmoete , door tweedracht en ver-

arringen in den Staat, verfcheide mocielijkheden ; enwierd in

et bcftezijnes levens , in her Jaar 1650, onvoorziens uit de wereld

;rukt, nalaatende de PrinceflTc Roiale ten uiterften zwanger ; die,

tonze onuitfprcekelijke vreugd, acht dagen na dedoodhaarcs

ans,den i4Novemb. lijnde zondag,des avonds te 7 uiren,een jon-

Prins baarde, tewceten

Willem Henri^y tot Kapitein Generaal oyer alle de Militie van den

iat aangenoomen in het jaar 1672 ; in hetzelve jaat, gemaakt

idhouder van Holland , Zeeland, en Weft- Friesland : en in alle

'Oge bedieningen zijner voorouderen herfteld; die by den Staat

m naderhand eiBijk zijnopgcdraagen : Zijn braave krijgsbedrij-

n,in verfcheidene tochten, zijn de waereld bekend
;
die zich

ien ook verwonderd over zijn Godvruchtigheid, dapperheid, en
isheid , waar mede hy de opdragt der kroon cn rijkftaf van Groot

ttannicn verdiend en verkregen heeft,

A j -Het

V



(5 ORANJES OVERTOGT
Het Keikbock ] De koning Jacob de 11 is ( noch Hertog van

zijnde ) in het ja3ri68o, den 12 Novemb.door een ParLe*

ments beflnit , ten eenemaal van het recht tot de kroon verfiecken 5

a! zijnde R'>omfgc%ind , derhalven tez'jncr tijd een bequaam weik-

tuys^ om der Protejiitnten Godsd tnfl te hinderen , en in haar ruft tc

verltooten : doch in zijn broeder Kayelf plaats Koning veiklaaidjcn

op 5 .y6rir dag, den j Msy 1685^ gekroond zynde , heeft hy laa-

ten blijken dat deeze btkommerlijke gedachte wel gegrondveft wasr

aangcz'en by dadelijk ten ceneinaal totde RoomfgexjndmhtXAe , de-

'uiclvej tegens zo ftrenge wetten, in lokkende , haat in

amp en en waardigheden ftellende, openbaar hunne ketkendienft

toelaat-nde
,
en in tegendeel de Prote?!anten uit de bedieningen

zecende , of hen tor de Rpt,nigc:^indheid ov^rhznUndt ; met een

woord, decze Roomfche kerk (“om zo, gelijk als langs trappen,

Eyn oogwit allenskens te btklimiren ) eerft verdraagzaam , daar na

gewoonlijk , vervolgens krachtig inaakende.

Ge chondenl Na het biiskniidsverraad , in het jaar 1605, zo

tyd g en gelulk g ondekt , \\tthJakobde I dezogenoemde Poe-

w///é> wetten tot verzekering van Proteflanten GidsdienJl ^ en uit-

i'oeyingedcr R 9rjmge\taden

,

tegen den Staar van Engeland geduirig

^ïaamtn^panncnde , ingefteld 5 dt Rpomjfche Priejiers en

Jefuiten in het rijk koomende , aan hoog verraad fcbuldig wier-

den gemaakt ; maar den Teji , of plechtelijkcn Eed , noch

veel ouder zyndc, verbond allerhande lieden van Bedienin-

gen aan der 'Jrottjianten Codsdienft , alle verandering ontre t

luar belettende en uitbuitende .* doch deeze Tefi en gemelde

Poenale wetten zyn gehceliik vernietigd en afgelchaft , met alle

foorten van prieiiers en monn.kcn in het rijkte roepen ,• en de

conp, mijlen ( niet afhangende van de Peoteflantfchs kjeyk) van den

Tclf tc oncl'chuldigen.

] Met de vctz'erde geboorte van ^ames Framij Edaard ^

gewaande Prins van is zy ,
gelijkockha r zufter ^Innadc

Princtfl'e vr n l eenvnarktn ^ van de króón verfteeken ; beide even»

welde naafte erfgena-m n, en by een Proteftantfche vrouw, de

docluer van de Rijkskancclier Eduayd tfyde y geteeld; doch zie

hier af beneden,

= Krijgshf Idin
]

Als een , of
(
gelijk gezegt is )

een

ma\'ane gewaapend : zie R'jmm dus afgebeeld
,
op de kopete me-

dalirn van de keizer N'rro, cn beft hrevenin het Eerdicht van C/rtWi/zV:-

3;j;,op den BurgemeefterC/yrh/r, in deezer voegen;

yjfi:l':t , inrjnf)t^e ritus imitata Minervac,

ttixiyum nhda '.atm , nroeos txfma laccrtcfi
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'tAuddcem retegit mammam , laxume^ue ct'ènthi

Cemma fimm.

Springt toe
,
gtkked gfli]\ etn Fallas , mét de rechter fchouder

naakt en de horfi ontbloot ^ \:jnde haar kletdtrtn met gefieemen op^'
knoopt,

In allen Ipoed ] De Heer lac. Peri^oniust een uitfleckend Voot-
leezer in de Hooge fchool tot Praniker , merkt , in zijn doorge-

leerde Lofreden, rreedede fpoedigheid deezer uirrufting aan, en

öeld met èen n^dtrlands wakkerheid boven die van de Ro mfche

veldheer Scipio u^frikams , binnengo dagen, 30 groote fcheepen

toeftellcodc: of ook boven die van de Romeinen, ten tyde van de Bur *

gemeefter DhiHus ^ hunne fchcepsvloot zo fchielijk in zee bren-

gende , dat die niet allenskens gctimaieid , maar in een ogenblijk

verichept en veranderd fcheen tezyn. Ziet^/cr-xr, en andere /tcawi-

fche 'chryvers.

Boeid de wind] Tweemaal is Zjm Hoogheid met de vloot t’zeil

gegaan , eerft den i Novemb, als wanneer hy , door onweer en een

hardeZijide wind , weder te rug gedteeven wierdj en weder den
1

1

van de zelfde maand, met de namiddaagsvloed ; gemelde Voor-
leezer teekend geleerdelijk aan dat Willem de I hygenaamd de

VevicoinnMry met zijn fchecpsmacht naar Enge 'and ,
' hoewel met

een ander oograeik ) overöe€kende,mcdeccnigen tyd door fwaare

tegenwinden was opgehouden.

Dit gezicht] Als in het jaar 1665, den 7 Mey , uitdenaam vao
Zyn Hoogheid de Heer van Z»ilichemy Conji Hnigens

,

den eed van
getrouwigheid

, f aangaande *t bezit van het Pr nfdom^ j vao al-

le de inwoonders van de flad Oranje afnam ; zo verfcheen een

heldere kroon boven de ftocl van Staat
,

ftaande op een to-

neel , in de opene lucht , voor de Roomfche fchouwplaats

opgerecht j alwaar de hialdinge gefchiede ,
volgens de verklaa-

ringen en getuigenifl''cn van die dezelve gezien hebben ^
te vin-

den by Ltenve <-jan yiif^ema , in het tweede ftuk van het eer-

fte deel.

Op dit aanmerkelijk voorval hebbenwe onlangs volgend gedicht

gelchreeven;

Wat heeftmen al ge(j!e!d , ’-joor^egt , en uitgekreeten ,

Toen onder *t hulden 'jan de Prins , by klaaren dag
,

"Men , in de lucht een kroon 'jan held're Jlraalen \ag :

£#» heerlijk ’joer/pooki tjiaar teduifier om te tx>eeten.

Dtihi
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Dacht totn vel jemand op de kroon van V ^rooffch BritanjC}

Die nu %p ftraaltijk op het hoofd van Willein ftaat i

Die Willem , in ^ijn jeugd , het u;> van nyd en haat ?

Vie Willem , Forft en Prins van Arlesf» Oianje?

Geen\init doch nu durf ik niet tTvijfien , ef dte t^roon

Is hem , op fuik ctn vijSf van d' hemel aaagebêon.

Maar het gaat alle verwondering te boven , dat weder boven
Pranje in’t voorleden jaar i688, in de zelfde maand van Mei » op

den zelfden dag, een lichtende kroon (doch vaneenroodc rand

omvat) is gezien.
' Diergelijken kroon vertoonde zich in de lucht boven de ftad Ro •

tnen , toen de jonge OBavius ( naderhand de keiler ^ugudus) allet-

cerft binnen delelve reed, gelijk dat Seneca^ in zijn Natuirkun-

digc vraagcn, rlib.zc. en Paterculus, 2 lib. 59 c. dus verhaald!

Cui adventanti Romam immanis amicorum occurrit ftequentia ; C?'

cum intrareturbem , Solis orbis fuper caput ejus curvatus aqualitery ro-

tundatufyue in colorem areus , veluticotomm tanti mox viri capiti int-

ponens , conffeBus efl i Als hylkomtn naderde ontmoete hemcenonnoS"

melijk getal vrienden ^ en begunjiigers ; en y tertvjl hy binnen ging , %9

trof^ de Son een ronde boog boven \ijn hoofd , als of dien aanfienlykcn

oorlogsman een kroon op vilde ^{etten,

‘ MilTchien beide van de hoedanigheid en aart, als zich, in het

iaat 1629 inde Maart ,boven heeft doen zien, afgebecld by

Cartefius f handelende van de PW/f/f» \n Dioptric.) en ik zelve» in

her jaar 1681 , den 13 April, boven Groningen heb aangefchouwd u

gelijk in het Hollands Jaarregiftcr, of de ColleHanea Trledta Phj-

fica van de Heer Steph, Blankmt ( 8 Cent. 81, Aanmerk.) is

atingetcckcnd.

t'

"

TWEE-:
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TWEEDE TAFEREEL.

9

Gedenkwaardige veranderingen, in Efjgeknd»

onder de regéering van fakob de //, van

het jaar 1685 tot 1689 voorgevallen.

BESCHRYVINGE
der derchien perken van die tafereel.

,
I.

Hoogeen Staatspetfoonen worden met dekoord

geworgd , met het flaal doorjiooten , en met de hijl ont-

halfli terwijl het vuirfteden en dorden vernield,

ï L

Men brengt de 7 voornaamfle Bifcoppen 9 t» wa-
ter

, in het aan^^ien van geheele ftad, gevankelijl^na

den Tour.

llh
De Kipningin ligt in het kraambed ; en pater Edmund

Peters vertoond aan het hofge^^in de jonge ?rinr van
Walles, terwfjl jeder toefchiet^ om de gewyde luyeren

ie kufpen,

I V.

Tj^n Koninglijke Hoogheid neemt , op het hoofd van
Hellevoeifluis, :{ijn ajjeheid van den Staat

^
gereed om

met de vloot naar ÈQgf:hnd te gaan. \

A.
,

De spellende vloot , naar de regelen der Xeekgygskunde

verdeeld , word van de hemeljche teekenen ( de Wolk pi-

laar Vuirvlamme)^e/«^/, en van de gunftigè win-

den voortgedreeven.

Af Z.
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y*

Z. K. H. roeid aan land, daar hem de Vljfchers en

'Zeehyden verwellcI{pomen j fprm^ende die blyde men-

fcben in het water omhemde handen te l{ujlen,

V 1 .

Word voor Z.K. H. eenflaapplaats bereid in de woning

vaneen gering viQcher»

V I I.

Dc Grooten van Engeland ontfangen Z*K.H. terwijl

het kjygsvolh^ word ontfcheept,

VIII.
Word vertoond , met wat teellenen van vreugde ,

Z.K. H. in de Steden word gehaald. Eindelijh,^iet

men in de 4 hoeI{en van het tafereel afgebeeld »

B.

Vaar Jakob de woedende optocht tegen de Proteftan-

ten aanvangt s

C.

Vaar men hem een ader opend , om ^t overval van het

bloeden tegen te gaan',

D.

Vaar hyJlaapverwekX^nde fappen gebruikt > om een

weinig ruft in :{ijn bekpmmerniften te genieten i en

E.

Vaar hy 9 met de \ijne, de vlucht aanneemd.
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WAt hoordmen wondefenjinfulk een korten tijd.

Van Engeland 1 dan hoe haar vryhei^ fchipbreuk

lijd

Op Jork^fche klippen j dan hoe deeze word gered.

En > \sindtOranjevorfl , op ’tonverzienfte ontzet.

Het luft ons alles eens te aanlchoT-ven : deeze plaat

En fchoone teekening ftrekke een looneel van Staat ,

Zo cierlijk afgedeeld , en weêrgaloos gemaaid

Opkoper, fnade konft beftreekcn) met uw naald

De HoQge , alom vermaarden nergens onbekend.

I. Hier word Britanjes nood vertoond , en ’s jijks

elend.

De ontmenfchte wreedheid vuld, met bloed > haar

holle balg

,

Verdoemd de onnozelen , Verwi jftfe tot de galg

,

En blaakerd en vermoord met toorts, en ftrop en

fwaard.

Noch edelmanjhelaas , noch burger word gefpaard!

2

.

Het geeftlijk Zevental , dat Jakph fiond in ’t

, licht

Van ongehoorzaamheid argliftelijk betigt

,

Word, met dit roeifchip na den 'leur gevoerd. 6 .

llot

!

Met èen ftap treedme van uw kerker op ’c fchavot.

3

.

’tGeweIcfoekt by de Lift haar heul, daatzyze
ook vind,

De Koningin verloft , zeer fchielijk van een kind

,

Darde erfgenaamen van’t geboorte recht beroofd

;

En aan de Boomjehe ftoel een fteiinpilaar beloofd

;

Maar ook zijn ouders in een peel van rampen ftoor.

4. Oranje fcheid om ,

vloot

,

met de Nederlandfche

ïn
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In zee te fteeken, en te landen by de Brit

,

Die vaft den hemel om verloffing fmeeki en bid.

a. De fcheepsvloor drijft in zee-, de fVe/J^ea'i Vuir
gaan voor

,

De winden volgen , als lijfknechten, op het fpoor.

5. Maar, wat een blijdfchapf wat een jgijching

'aan de ftrand I

Des Veldheers boot genaakt : ei ziet, aan aHe
kant

,

Het volk toefchieten , en zich werpen in de vloed !

Zo ftelc een yder zijn geluk in de cerfte groet.

6. De nacht, die Willem in zijn heilfaame op-
tocht ftut.

Bereid zijn flaapplaats in een fchaam’le viffchers hut.

7. Het manfchap word ontfcheept , verwelkomd
engefpijftj

De Veldheer van de Lords om fangen : elk bevvijft

Zyn liefde en dankbaarheid: waar hy zich wend of

keerd

De fteedling haald hem in , terwijl hy niemand deerd.

8. Maar zie , wat Jakob doet als deeze in loonden

rijd

:

f b ) Hy ftampvoet en hy taaft van ongeduld en fpijt

:

(c) ’c Bloed kookt in de aders, en het fpringt ten

neusgat uit:

fd) De flaap begeeft hem 5 hier helpt wortel, fap

noch kruid:

{c) En eindlijk vlucht de Vorft , en ruymdBnw»-
' jes Troon

,

Enlaathet jP4r/fWf«idefcppier, en de kroon.
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Zie daar den inboud van het deftig tafereel

!

Hoch blijf ik onvoldaan : ei wil eens jeder deel

,

De Uitrufting ,
de Overtocht > de Landing van de

vloot

,

De Viucht , en K^ooning ons vertooncn in het groot,

O konftige Romein I daar is geen rijker ftof

Vooretznaald en pinceel, als Koning lof.

lork/chehWp^en'] Het land van lork $ lo^bjchter gemeenlijk ge-

noemd , is de grootfte van alle Engeifche landfchappen, toonende

noch veel overblijfzelen van onit Rjimehfche werken ; hebbende aan

zyn zuidkant de vermaarde waterplas de Humler , waar in by-

kans alle tievieren, die dit land doorloopen , als in een verzaa-

melplaats zich uitgieten; de vernaamÜe haaret fteden is lork (de

tweede van Engeland ) een Romeinfche colonie
, of volk-planting >

alwaar de keizer Sefjtim. Severut een aanzienlijk paleis ( waar in

hy ook geftorven is )
heeft gehad.

VVas wel eer een Graaffehap , doch wierd , onder Ejchard de

Jl een Hertogdom : bekend door de bloedige oorloogen tut-

fchen de Huizen Lankafter en lorkt of de IVitte en Roos i

<velke allenskens op Rarel de I gekoomen is , die, voor zyn treu-

rig ongeval , aan zyn tweede zoon ( deezen tegenwooteiigen /«-

kob) het heeft vereerd.

Beftrecken
) Met zeekere zo genaamde grond , van

en was, gemaakt; ziet het boekje van den beroemden
Franfehenetzer

Britanje] Dit eiland is eerft ,4lbion, naderhand Britan)e
,
en

eindelijk E/ï^elW, geheeren :

C ^Ibion ; wegens het krytachtig aardrijk yan dat landfehap ,

en de witte blinkende rotzen , waar mede zy is omringd •, wel-

ke men ziet afgebeeld op dc medalien der keileren ^4ntomnu$ y

Pitis y en Scscruf

:

daar "Britanje y in het gewaad vn een ftryd-

baare vrouw boven op ztt : alwaarom ook de oude Britannlfche

'dichters het Jnisv’eny of het witte eiland noemen; anders word
haar ook de naam van Infula Carula , het Llaeuw of hlatuwach-

t'g eila>id gegeven
, om dat het met den oceaan is omringd; en

bier op fchijnt Claudianus , 2 lib, Laudi Stilichonis , vérs^

te zien;

Inde Caledonio velata Britannia monflroy

Ferro picla genas ,
cuju.t isefligia verrit

ittruÏHs y «ceaniqae eejinm mentiltir

r.en



*4 ORANJES OVERTOGT
Toen veyfchee» Btitanje, met het vel van een Ca\tdon\fch bo/ch-

gedmht omgord ; hebbende haar aangedicht met litteeke»en gefchilderdi

haar voeten toierden van de blauicve dl^e bejj^oe/d , jvicns verv^y ooK
e>p haar kleederen verto'mde.

Britannia-y van de ^Bretoenen of Duitfche Franken

p

die, aan den
uitloop des Rhyns \n het Batavifihe Friesland

i

gey/oond hebben*
de, dit eiland aandeeden en beheerden.

Engeland
; van een oud Saxifch landfehap, geheeten sA-agel^

tulTthen lutland en Holfiem in het Koningrijk van Deenmarken ^

niet verre van de ftad F/cwiW^, gelegen : en deeze naam heeft

zy eerft 400 jaar na des Heeren geboorte ontfangen; als wan-
neet de Engelen ( Dmtfchers en , zo gezegt is , ^axen van oor*
fprong ) dit landfchap over zee bezochten en overwonnen.
Ziet de Biritannia van Wüh. Cambdenusp en de Batavia van Sim.

van Leeuwen.

Kcch edelman ] Ziet de werken van de fchryvers deezer tyd.

Zeevental] Teweeten, Wulern Lord, Art bifcop van Fiantel-

berg', lohan Lord, bilcop van Chichefieri Lord , van St^

.Afiph ; Franctfeus Lord , van Thomas Lord , van Bath

en Wil ; Thomas Lord, van Peterberouw en lonathan Lord,

van BriJloU

Ongehoorzaamheid 3 Willende de gemeente niet vootlee-

zcn de Proclamatie aangaande de vrijheid van ’t geweeten ;

derhalven fchuldig aan Mi/demeanoftr

:

ziet liun retjueft » aan den

Koning in Wiiehal overgeleverd , by de fchryvers.

Roeifchipl Zy zyn den 18 Juny des jaars 16S8 te recht ge-

field , en daarop, in het gedicht van geheel te waaier,

in de bark van den Artsbilcop , waar inecde zy gekoomen
Wwtaren, naarde gevangenis gezonden; volgende heneengrocr

getal booten vol menlchen , die een groot mededoogen met
hunne ongelukbetoonden; teiwijl ook de zoldaaten

,
dievootde

pooit van den TöHy waaien geheld, die gioote ftaatspeizoonen

,

met alle cet en ontzag, bejegenden.

Te«r] Binnen (
een zeer oude had, by en wel

fcy Ammianus i IJ b.' 7 c. en 28 b. 7 c. mer de bynaam van

bekend )
hebben wel eer twee burgen gchaan

daar de muiten (van Konjlantinys deGroote gehitlu) wederzijds

aan de rievict eindigen; Uit de ovetblyfzelen van het eene, (dat

des hads weftzyde befchermdej is een groot deel van St.Pauius
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|(crk gctlmnaerd ; het ander is noch in wcezen , gemeenlijk

den Tuur , of den Tooren van Londen genoemd : een deftige

fteikte, met hooge toorens verfieid , en geweldige muiren om-
ringd.

Schavot ] Men vteefde en geloofde toen , dat de Koning deeze

mannen ter dood zou brengen « en van diefchadelijke hinderpaa-

len in zyn aanflagen
,
zich bevryeu ; doch hy heeftze even-

wel , den 25 van dezelve maand » weder ontflaagen*. na dat

zy , Op een fwaare gcldftraf zich hadden verbonden ten allen

tyden» voor het hof van des Koningsbank j te zullen verfchij-

nen«
Koningin] Maria Beatrix, zufter van^/fonjui IV de

van Modena

,

en den Kardinaal H- deEfte»

Verloft ] De !Protpj?-t»^f«alom, in het rijk , uithun amptenge-
zet en onderdrukt , en dt l{pomige\in e ten top verheven zynde,

ontbrak het aan een erfgenaam die de laatfte kon befchermcn , en in

de voortplanting hunner gezindheid de hand bieden :dus veinfÉ men
de Koningin ( anders onbcquaam geoordeeld om een levendig

kind voort te brengen j
befwangcrd te zijn , en daar wierd luidkeels

uitgeroepen dat ook cengeboorene dochter dePrinfeffeniW^nrf en

^4nna ( flechts van een Hartog van rynde voOrtgekoomen) van

haar kroonrecht zou berooven.

Zy heeft dan, na S maanden en 4 dage.: , een jonge Prins ge-

baard; doch en het zcltlzaam groo.tgaan , en het wonderliker ver-

lofiTcn word , van alle onderzoekers der waarheid
,
geoordeeld

een konftcioos vcrdichtzel te zyn; ruftende haar nauwkeurig oor-

deel op volgende aanmerkingen:

1. Degemeene reekenen van fwangerheid zyn by de Koningin

niet ge weeft : welke die zyn , wecten deervaarene.

2. Zy heffe nooit beweging in haar liechaam gehad; ten min-
ften niemand durft veiklaaren de eer van die re voelen gehad te

hebben: het had in allen gevalle ’t Rijk voldaan, dat met recht

jaloers was.

5. Zy heeft Z'ch in de maanden haares Iwangerheids , regen ge-

woonte, buiten haar kamer ^ in een heimelijk vertrek, verfchoond

en van lijnwaad veranderd.

4. De plaatsalwaar de verloftingzou gefchieden , is tot het uiter-

fte onzeeker gebleevcn • wordende nu ,
é^unl^P^ind'x.'^r.etx

dan Hamtonkourt mogelijk omgeen Prottjlantfch eiïoc-

naam of adelijk perfoon tyd te geven om zich te bereiden , e4
tot het opwachten gereed te houden.

5. Tc-
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5. Tegens de tyd van verloffiog , wierd dc Prinfes

om quanfiuis de wateren van het bad te gebruiken , 80 mijlen

van der hand gezonden.

6. De Koningin beval > 4 daagen te vooren, op een/prong, tot

S. James, de plaats tot de kraam te vervaardigen.

7 Zy kreeg het elders gebootene kind, ’o morgens tulTchen 9 en
jouiren, opfondag; als wanneer de raeeftePye^f^<j»/‘/?^e mevrou-

wen in de kerk waaren.

8. Doch buiten de vereifchte tegenwoordigheid derPrinfen van

den bloede, der voornaame voorftanders wan de Engelfcf^eGodsdicnfl

,

der edele en hooge beampten , en der genanten van de buitenlanfchc

Koningrijken en Staaien.

9. En in een kamer: hebbende, tegens de wetten, een ge-

heime deur , oopen gaande in een ander vertrek j
en een lea-

nitjge tontfom het ledekant , daar niemand binnen mogt koo-
men.

10. Ineen verfieidc baarensnooden gemaakte vlaagen leggende

op het ïedekant, (de ongemakkelijkfte manier van verlolTcn) wiens

gordijnen rondfom waaren toegefchooven

n Daaiom was ookde vroetmoêc in herdonkerbeezig, onder

dederkens, hn kind athaalende , deftrengby den taftafbindende,

en (zonder te zien) dootCnijdende; daarandete vroedvrouwen wel

haat beide oogen by van nooden hebben.

12. Niemand heeft het kind in de groote bedkamer gezien;

maar wel iets bedekt , en met doeken omwonden , dat de

vroetmoêc uit het bed een andere mevrouw toereikte ; evenwel

lag het kind al op het bed, eer eenige Gfooren wietden binnen

geroepen.

i;. Het kind quanliuis op de waereld koomende , heeft (zo ge-

meen!) jkgebeurd) niet gekreeten, roilTchien om dat het flapende op
he’ bed was gebragt.

14. Men heeft, indckleene kamer, eenige fwartheid in’t aan*

gtz'cht van hei kind gezien; welke verv doorgaans onthaar of uit

geledene huipjes , of uit een moeielijke en langduirige verlof-

(inge; hetcerfte hebben de geneesmeefters niet konnen raeiken;

het tweede kan ontrent de Koningin niet gebeurd zyn , alzoo

zy noch 8 ten uiren , aan het bevallen twijfelde ; ontrent 9
wel te pas, en zonder eenig ongemak, te bed gingl , en quat-

tier over 9 verlofie.

, 15. Eindelijk, weet men niet wie desKoningins borften (die

men zeidc melkrijk te weezen
)
uitg'zoogcn heeft; en op wat

wijze dezelve zyn opgedroogJ
;

en daarom is het de PrinctlTe

^ma wel qualijk afgenoomen , dat zy desKoningins boezem.
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BS de vetloiHag t verzocht te moogen voelen , en te bezich*

eigen.

Dit alles niet tegengaande, is, door 4; getuijgen, de weezen-

heid der geboorte van den Prins van met cede beveiligd'

maar door wat dag vanmenlchen^

1. Door huisgenooten , en loontrekkende hof bedienden: tcgeng

alle Rechten.

2. Door Roomfge^nde , >die geenfins getuiigen konnen ; eenfdeels

óm der Tejien wil, die een jeder in het tijk moet doen, 'eer hy

«enig ampt van aanzien mag genieten ^ anderdeels dewijl dee«

«e lieden alle Proteftauten buiten de H. gebannene Ketters

noemen s zynde gehouden hunne gebooiene vyandentezyn, en

altoos te blyven»

Ook zyn de getul/gen voor geen onzydig gerecht ; maar voor
des Konings bank ('hy zelf als rechter zittende ) gehoord ; noch
van de aanleggers ( des kroons erfgenaamen) op contra interroga-

toria , na Rechte , verdaan.

Zeer (chielijk ] Ja zo dat geen menkh ter waereld het kind
van de moeder heeft zien /cheiden j en decze gewigiige zaak

alleen op het geloof van een omgekocht vtoedwyf is ge*;

gtondveft.

Kind] Gebooren den 10 jHmi, op een Sondagen morgen»
zo gezegt is ; en den 26 OBob, gedoopt , met de naam 9in James
Francis Eduard,

Voorts gelijk de bedemde navolger des Rpomfchtn Rijks P/tn-

ceps Juventutts ( Vord des jeugds ) Cafar , '2{obilis C<ffar^ , en
Cisfar Tiobilijfmpis

't ziet de mcdalien van 'Flero^ Domitianus^Com-

KioduSf Caracalla, &c. Conjiantinus vader en zoon , Crifpus ,
Maximianus , &c. des Griekfchen Defpota J des Franfchen T)oU
fyn ; en des Spaanfehen Infant wierd genoemd : zo is deeze by
de Engel Saxen in haate taal Etheling ( dat is , edelman ) en in 'c

Latyn Clyto ( dat is , treflijk ) doch voortaan by de Engelfche

de Vorfl van Walles geheeten ; zederd Eduard de eérfte , zyn zoon
Eduard^ met de naam van PW»/ van Walles ^ tot de rijksvergade-

ringen' geroepen heeft.

Scheid ] Door eenige ^rotefiantfehe Lords ( wiens naamen
niet werden uitgedrukt) met het overgeeven van een gefchrifr,

bevattende een verhaal van het onderdrukken des Protefianfchtn

vryheid , en de byzonderheden ontrent de geboorie van de Prins

van Walles voorgevallen, genodigd co verzocht. i

8 PritJ
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Brit ] Dc Britnnntn noemden al wat geverfd of gefchilderd

was, in de oude moedertaale , Brtth'y en hadden dus iiunnaam
van de verven daaric hunnt licchaamen mcede beftrecken enfchil*

derden : daarom noemd MartUUs de Britanm 4 lib. 99, epigt.

pt8i * en I r lib. S4 epigr* caerulei'y na de blauwe verv , die zy

gemeenlijk gebruikten, volgens de getuijgenis van Crtfart Mela,

PUnihf , en SoliïtHS.

Maat in de ineeGc naamen der oude Britamers , zalmen cca

betcekening van verven vinden, gelijk als in Cogidums , y^irge»-

tocoxus i QU Segenax > het wooïd Kjich ofGocht dat is , roodcrerfj

in Cegidimns » Togodunus j Mandubratius , dcc^ Dm , fwatt; xnf^el-

lücatus j
CarviÜHSy Srvellat &c. GvelleTv

^

waterverv ; in Cnnoglaf-

fify&cc.Glas, hemelsblaeuwj in C»nobelimSiCafsibetmnStttc &//»,gcel.*

CU zo voorts. Zie iVith Cambdeens Britannia,

By dit woord *Èrit hebben de oude Grieken dat van T‘’ma ga •

voegd; betcekenende een

:

gelijk mede klaarlijk is blij-

kende in de naamen "Mametunia y het land der Tvlooren-y ZitfitA'

nia

,

het land van Lihers zoon Zm/«s; ^ijuitanU, het land aan het

waater : en voorts in TurditanU , Bajiitania,

En alhoewel Luerctius , en Cafar , ( die de cerftc der Latynen

aan dit eiland gedenken ; cenpaarig fchrijven Britannia

;

zo leeft

evenwel de wydbetoeradie Peirefcius , ( zie GvJJendns in zyn Ice-

ven) op zekere medalie van den ktïict Commodniy BEolTT A-

NIA.

De fcheepsvloot drijft ] Den i t 2s:eDfrtj^*nieuweftijl weder in zee

gefleeken zynde , na dat de tegenwinden haar,den 1 van die maand,

hadden te rug gcdiócven.

Wolk cn’c Vuir] Ziet op degöddeliiketeckenen, diede IfraëU-

ten i bydage en by nachte , voorgingen ;
toen zy, om de onver-

dta.iglijke llavetny van ontvlucht en, naar het Bsode meer

trokk?u; gelijk dat, in des 2 boiks 1 5 kap. van hunne leider Mi-yfts

js befchrccvcn;

winden] Men zegt dat de Graaf d'^-tiauxy Franfthe afge-

zant ,
op die ‘lyd , decze woorden zou gefprooken hebben ; Zie

(laar een gnote or^derneemjnge
, van hoedaanige geen fchtyvers mel-

den ,
die de toekoomendegroote flpf -x^al geven : niets k^n dr Keningvan

Groot liritanje kt-i-onden a s 4 uiren jvinds. Hoe los dit gezegt is ,

men zou het evenwel op des Konings vlucht van Doe-^cr m&tK^Us
konnch pafiTen,

Aan
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Aandcftrand] Zyn Hoogheid kréég op Saturdag, den 13 van
die maand ( des morgens , de hoofden van Dotwr cn KWi/j des

Sondaags het eiland iruht •, en vervolgens des maandags de hoek

van GoHd(ljirt i beooften ’Jleymouth
f

in Het gezicht ; als wanneer

de Ooftewind naat het, NooidweÜen begon te draajen 5 doch
tot zyn voordeel ; aizoo hy toen het op de kaften van Tskt

bay oanrettede , en des namiddaags, tuftchen twee en dtie ui-

ten , dicht aan het land» het anker gelukkeltjk liet valkii.

In de vloed ] Het was beweeglijk om te zien , hoe mannen
en vrouwen, tot den middel toe , in het water liepen, om
K.H. ( die zich aanftonds met een floep aan land deê zetten.), te

Verwe-Ilekoomco ; hoe zy op hun knyen vielen, hem de han-

den kuflen , en zonder ophouden , God bles yu» , God bits yon ^

toe riepen. « . >
1

Hut ) Her naeftgcleegen dorp, Bn'xktmlay, daar Z. K. H den

15 binnen trad, was zo gering en behoeftig, dat 'er nauwelijks

een wooning was , daar hy zich te ruft kon leggen ; zyndc dcr-r

halven genoodzaakt , die nacht , in een flechr viftTchets hutje j>

zich te behelpen.

Ontfeheept ] Noch den zelfden avond, binnen de tyd van <

uiren, 10000 man : doch ( dewijl men aldaar wegens de quaade

gelegenheid van het gebergte het leger niet kon needeiflaan ) zq
lier Z. K H. den 16. het gelande volk naar Exrejicr trekken p

en de fcheepen zo met de ongelande als met geweer en voor-,

raad vo’gen, ‘
.

Stcedling] Den 18, na de middag, quam Z. K.H. voordeflacj

Excejler in Den/chire , aan, de ticyier Ifca of Ex
,
gelecgen; daar

hy, met een ongemeene blydfchap ,
onder het luiden der klok-

ken , van de juychende burgers (. gfduiiig God Mes you roepen-

de ) wierd ingehaald, cn'in het huis van den Bifchoponifangenj

terwi jl de zoldaaten, en indefta i, cn in de omleggende dorpen,wier-

den ncdergelegt. Hier lier hy , den 20 , zyndc Saterdag ^ in de

grootc ketk
,
door Doktor ^urnet ^ de redenen van zyn Q'^ert.etcbi

de gemeente voorle'zen ^ ’t geen een onbilchtyvclijke juyching

in en buiten de kerk veroorzaakte. , i' 1 „

Met diergelijke een overmaat van .genoegeq , is hy , den 1 1.

Decemb. in de ftad Salisbury ^ ( het Oude ^o'biodunnm in FTd-
J'chire ) ingclaaten.

_ ~ -
l

-
•> i }

Londen^ Dcn li Decemb. oudeftijl, na de middag; koömcn.

dé van^rc?» ( het lufthuis van de .Gravin Douarieie v.1n nW-
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humberUnd^ alwaat hy *s nachts gciflaapeo had^ van de Matefchalk

van Scomberg veizeld « met een kaleife ; en rydende dwars ovec

het park van s. James ^ door een onnoemelijk van getal van men*
fchen, die hem veiwellekomden.

Bloed] Als, zo te water als te lande, niemand wilde vechten ,

hoogeen laage bediende den Koning verlieten, en alle lieden en
fierkten aan Z. K. H. zich overgaven : wierd hy , zynde in het le-

ger tot bovenroaaten onlicld , en raakte fwaarlijkaan

het bloeden ; *t geen door tweemaal een ader te openen nauwlijks

wietd geftelpt ; al waarom hy wierd gedwongen uit het leger na L»n»

den te keeren , en voor zyn gezondheid te zorgen.

Aanmerkelijk is diergelijk ongeval,den Koniog JSttila, na de
groote nedetlaage , by Chalon fürMarne, inhet jaar 4j4 , overge-

koomen^ welke hem (volgens in chronic. ) dedoodaange-
bragc heeft; hoewel o»»/ ( de gtRis Longobarderum) geloofd

dathy op zyn bruiloft met

,

of lAikeltha, met de drank over-

Jaden , in den flaap verdikte aan een bloedige fpringvloed
,
gewoon

hem ( zedert de dood van zyn broeder Bleda , ten neusgat uit te

wellen ^ alwaarom men , in den vertaalden van P. Cornelje^

van deeze plaag aldus fpreekt

;

J/>/ bloed , dat daagelijks bem komt ten neurie uit v/i?n ,

( Zints dat hy dee^e Ford vermoorde ) doet ons \ien

L^at \ich den hemel vaji bereid die moord te Tvreeken :

Ia , ieder dag vernieuïrd daar van aan ons het teeken*

inde Maagden, of S.Urfel, van róndel, word hctdicKOning,

quanfiuis by manier van voorzegginge,toegewenfcht .*

Die woedendetieran , ^o wjd en \i)d gevreeji,

Sal, 's nachts intbruilodshed, op'tvroUkflvan^ijnfeefl,

Smoordronken van den wijn ^ent bloed allengs gedronken,

( Daar \'j n biflurve bruid hem reutlen hoord en ronken)

Haafi braa\en *t godloos hartt en (moeren in \ijn bloed.

Dat tegens ChliRüs kerk en \ijn altaarenwoed.

Vlucht ] Na dat de Koningin , den 20 Decembi des nachts ten r

uit, uit lenden was gevlucht; zo is de Koning , den 21, met het

krifken van dendag ,
inhci gtzelfchapvan den Ridder Eduard Hells,

en een kamerdienaar , met een huirbark, mede (
gelijk de Konin*

gin
) zijn oa Marsgat

e

ncemendc , uit dcdad gcwceken.

DER
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DERDE TAFEREEL.
EERSTE DEEL.

Vertrek van Zyn Koninglijke Hoogheid uit

Holland, den 1 1. Novemb.
- • /

B E S C H R Y V I N C E

en vcrklaaringc der Cijfergetallen.

Word N. vertoond Z. IQ H. nevens Scomberg ,

Solms, Herbert, Benting,’ Schepers > Scirum, iS'c»

ftaande op het

I, 2. Eerfte hoofd van Hellevoetfluis > naar de :(ijde

Oude Hoornze Veer i en ajjeheid neemende van
de aans^ienlijkfie Leeden des Staats •* leggende aan de

wal

4. De pinl^ van Z. en $ $n :(ijn rang , dieper in

:{ee

s;, *t Schip van de Lt.Adm. Generaal Herbert; naar

de s[ijde van *t Goereelche gat,

6 , De Artietgüïde der oorlógsfcheepen , en

7* Haar Branders: noch dieper

Z, Het Middelcorps van ¥luiten % Finajfeny ifc»

9. Binken en kjeen vaartuig.

10. de rechtervleugel y

II. Almonde, de flinker vleugelgehiedende»

IX. HetfchipvanX,J{,H.

13. Avaatguarde*

14. Advytjécbten,

B 5 i^.Staan-^
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If. Staande Op de jcheepcn de vlag met het opfchriftt

PRO LïBERTATE ET RELIGIONE JE
MAINTIENDRAY.

Op de voorgrond is afgeheeld een ongemeengewoel van
kjuyers , enjlccpers y die koffers , l{tjien, wapenen en

üMerhande hchoeftigheden»aanbrengen-> van bloedverwan*
ten y en hals vrienden

,
die van malkander affcheid rieê*

men onder hervatte jcheidronkpn , meenigvuldtge om-

hels^ingen > en verpoofde kpjjingen • terwijl het gemcene

volk,, met de hoeden te jwaajen en om hoog te werpen,

hunne genegenheid tot den vertrekfpnden Veldheer be*

ttiygd. .

W Aar ben ik ? midden in’t gedrang der oorlogs-

fcheepen ' '

'Voor’t Hollandfche Aulis , of de (luis van Helle-

voet 5 1

^ie , zie dat toriflen 1 zie dat kruyen
,
en dat fleepen!

. pie drokheid op het hoofd ! dat fwerven op de

vloed! *
' '

paar ftpt den Ammiraal

,

omringd van amptenaa-
ren 5

' ' ^

' ' '
'

pie hem , met ernft
,
de rtift beveelen van dit land:

Zyi) yver wenlcht alfeê te füydeii door de baaren, ,

En zyn verlangend hert te treên op Exmouths

ftrand,
’

’

Hy göat dan heene , en is gereed van land te ftee-

i ken.!

Kclaas! ach I wie befchrijfc ons hertfeer na den

ei*ch?’ '

pe Tlooge , uw etsnaald '^al bet ook_^n kracht onr-

» breeken ,

Gelijk mijn dichrpinfeel in *c fchild’ren van dcreis.

Maalj
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Maal , maal omhelfingen , fcheidronken , laatfte kuf‘

fen

En traanen j ’t is alleen gedoodverfd YlolUnds

fmerr.

'’t Vertrek ontfteeki de liefde in pUais van uit te bluf-

fchen j

Eo 20 verdubbeld het de droefheid ic het hert.

Al juygd het volk, eo volgd Oranje met haar wen-
fchen >

Al werpt het hoeden op > en muilen
,
vol genengt 5

Men 2iet een bangheid in het aanzicht van de men-
fchen j

Zijn Tegenwoordigheid is oorzaak van die vreugd.

Ga Veldheer,* doch >
fchoon wy de Br;>gcen hulp

benyên

,

En gaerne
,
met *s lands magt , hem byftaan in den

nood

,

Denk echter , befte Vorft , wat uw beminnaars lycn,

Als gy dus van haar Ichdd , en afüedct met de
vloot.

^nlls ] Een ftad fn zeehaven in , een gedeelikc

van Gritkeniand ; door de zaamenkomft der Griel^rn , cn de toc-

ruftmg hunner vloot , f waar mede zy de fchoone Helena
, dc

Frygiaanfche fchaker Partij zoon van de koning van , meen-
den wedci af te haaien ) aan dc £fheele wasreld bekend: doch,

al ten tijde van den fchrijver T^aufamas , zo vervallen cn uit-

geftorven , dat daar alleen zi(h cenige wein-ge fieeabakkers op-

hielden. Zy was inde Romtinfehe rijden, met een hrug over den

'heen en wedervloejende Euyipus leggende,’ aan de^adchalds (die

men heden Negroponte noemd ) vaftgehecht.

Hellevoet 3 dorp in Zuid Holland , op het eiland Fooreny

draagende zyn naam van Helium , wel eer een Romeinfche flerkte,

op deuiieröe uitwatcringe van den of zogenoemde
gcfticht; wiens grondvefteai men, in het jaar i6 rr, ondekte,

wanneer dcS/«/j- van wierd opgemeivitld
, volgens Jt/Jath,

•vanderHetven , in’t 3 b.
5 C. zynes Handchronijks.

B 4 Zo
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Zo ftond toen aan de andeie uiterfte uitwatetinge dei

of Flie ( tuiTchen welke de Chauci minores , of V^eji Friefen , be-

paald hagen J de burg Ftevas; waai van het omgelegen land» en
het zee gat seif, noch heden zynnaam draagt. Zie Sirntvan Lteti'

'teem Batavia, ’ '

De ruft ) Alzo de Gerefomtterde God/Uienfl , in de drie Koning*

tijken van Groot Britanjent fchipbreuk lydende t die van Ktder»

land zekerlijk met zich zou (leepen, zo had Z. K. H. te wigtigec

leden om /chielijk over te fteeken , cn de woedende wreedheid

(zie Z.K.H.uitgegevene DeklaratUn)\r^ haat voortgang te ftuiten.

Exmotith'] Geli;k, in Hoog en Kederduitsland

.

by naar alle fte-

den, en dorpen, wiens naamen met een Mttnde eindigen, op de

mond van een rievier, of aan de z?e , of op de vereeniging van

twee rievieren leggen, als boven; P^f^ujfelmünde , Vf^arnemunde f,

Travemünde t Tangermunde , &C. beneden Roermonde , Rupelmon^,

de , Leksmonde , Ifelmonde

,

Pcc. ZO zietmen , alle die "Mouth in

haat naam hebben , ook op de uiterfte uitwaaterinren des

lieviercn gebouwd in Bngeiand: ^ant f^f^eymouth in Dorfetshire ügt

aan het rievertje f'l^eyi f^alemouth in Rornvval aan de Vale', Ley
moHth in Effex aan de Ley *, TinmoHthin Hordhumberland aan de Tinei

iVeremouth in Dftrham aan dclTere ; Plcymouth \n Denshire , aan de
Tlimi "Dermouth mede in Denfchiret aan de Dert;Teignemouth

,

in’t

zelve landfchap aan de Teign % gelijk hier Exmouth , ook in die

]andftceek,aandenMof£ar; een plaats alleen van geringe vififchcis

bcivoond.

''
B>^Jie rorjl ] Ziet op het opfchrift der Hpmeinfche medalien

,

voornamelijk van Trajanus (doch ook van ^ntonims Pius t Tüd,

Julianus , Sept, Severus , en Confiantinus de Groote ) O P T I M O
P R I N G I P

I i welke eernaam Opfimus , van de deugd-

zaame Trajanus , met zyn 6 Borgcmcefterfchap , by die van ^erma-

tticus en Dacicus is gefteld
;
gelijk ik ook in de Aanteekeningen

op mijn B.OOM$CHE KE1SER5, 14 cap. heb aangewec-

zen.
. ,

TWEE-
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TWEEDE deel:
pe gerangeerde en zeilende Vloot.

. BE5CHR.yKlNGE,
en Verklaaringe der Cyfergetallen en Letteren.

Elquadre van den Lieut. Admiraal Generaal

Herben.

Kapiteinen. Scheepen. Man.Stukk,

ï. JoanBouwenr» Aekerboom. 2io. 56.
2. ?ieterK}aaf:{.Oek]{jtr, Vreede. I90. 4S.

3. Schout by Nacht Ge-
lein Evertf:(, Veere, 280. do.

4. Muis^ Wapen van
Hoorn. - 44.

5’. JuBuf Hogenhoel^, Damiaten, 140. 36.

6. JoanErnjivanBafjen. Caftrikum. 200. 52.

7. Pa[quier de Witte. Zelaiidia. 140. 26.

8. Lieut. Admiraal Ge-
neraal Herbert. LeidcntdeLt.

Admiral Ge-
' neraal Wil-

, lemBaftiaan-

:(en Schepert

geajjigneerd. ilj. 6^'^

9. Joh. Snelle : met wien

de Vice Ad. Allemande

gewifield heeft. 'Dé£v,ofnu de

Maagd van
Dort. 300. 64.

10. FaulusvanderDuffen- Hifemad, izo» 22.

%2.Graaf
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Kapiteinen. Scheepen. Man. St.'

11, Graafvan Naffó^i, Vriefland. 28^.
12, TilipvanderGoes, Sneek. 160.40.
13. Vtce Ai.van der Putte- Gekroonde Burg. 560. ($4.

14. Korwe/ir Harderwijk. 175’. 44.
ly JanJanl:(.3ot4ti '

’
‘

JQ)mmandeur Poftiljon, loo. 24.

16 . JVtllem Kat:('fKom-

mandeur. de Brak. 100. 24.

17. TVyhrant Barents. Krooovogelï „ 22. 4.

18. Gtllif Janf^.duPm. Paeuw. >/^”'22. 4.

1^, Simonjakph Jmg. Etna. J ü. 4*

20. Minne Arif:{.Y^at:{. Beemfter.? Galioo-

2ï. Tennis Dongen. Hoggen. ƒ ten.

22. Hoeker.
i

Efquadre van den Admiraal Everts.

Kapiteinen,

23. B^es van Rotterdam.

24 . THips van der Gy[en*

25. Vice AdmiN.Brakpl.

26. ¥..0Yn.vanBra\cl.

27. Abraham Taalman;

28. Abrah.Tred.vanZeiL

29. Jean de Kuiper.

50.' KprnelisMofelman.

31. Lieut. Adm. Everts,

32. Gerrit Hoofd.

33. }fpmmandeurPolI{^of

Juriaan Baak.

54. Adriaan Noorthey.

Scheepen.

Hondshoirc-

dijk.

Noordhol-
land.

Maas.
Gorkum.
Edam.
Elswoud,

Agatha.

Goes.

Kortienc.

Wapen van

Nimmegen.

Man. Scukk.

» 7r- 40448-

100. 44.
350. 6S 370.

ISO. 42344*
160. 40.

190. 50 »

200. 50.

150. 30.
- - - 40*

190. 48.

Gidcon, (^ 6 .

Wulpenburg. 130. 32.

^ ^.Schout
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Kapiteinen* Scheepen. Man.Stukk;
Schout Ify Nacht Jan

' Dic/i i gevaaren van
Enkloui^tn. ------- (^4.

N. (ie Boer. de Somer. 100. 26.

37. VariStein, Bonten Haan. 10,

38. Daniël kef Srrombcli.’ 2Z, 4.

39. Veluvio.rBran-iz. 4:

40. Frerik Laurenf:(. rders.
'

*Leelt, 6Gebroeders-/ li. 4*

4T* Henv.deVeer.Kom. Bruinvis.

42. K/44x Neptunus.

43. G7/ Fobias, Jonge To*
bias,

44. Jan Hemihs Kok. \ Galioot.

70. lö.

Ga]ioo*7o. 14.

^ ten.

Efquadre van den Admiraal Allemonde.

K^piteinen

45^- Jan van Kmvnit.
40. Acrnold Manart.

47. Vice Adm.G.Schey.

48. Dirk, Schcy.

van Ede»

^o. Hennk^van Tol.

5 it Willem van der Saan.

52, Dirk^Egmont van den

‘Nieuburg»

Scheepen. Man.Srukk^

Rotterdam. 150. 44.
Schatrershoef. 140. 44.
Wapen van Ut-
recht > over-

gedaan op de

Maagd van

Dort.

De Anna.
Schieland,

Beemfter,

Marie Ehza-

bec. 170. 44.

300. <jD.

130. 34.

200. 5435(3.

200. 48.

Afperen. 130.

3i.Ad.
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Kapiteinen.

53. Admiraal fHipf van
Allemonde,

5’4. Evert de Liefde;

55. Andries Stilte.

y6. FietervanLaaren,

57. Scheut by Nacht, Gt
rard van der Duffen,

f8. Jan Vtkjteen.

59 . N.YKallenberg*

60.

61.
’

6%.

61 .

Scfaeepen. Man.Stukki

Provincie van
Utrecht. apf. f^.

Zelandia. 175. 45.
Oudkafpel. 140. ^6.

Stad en Lande. 190. fo.

Zelandia^

Bon:imel: ge^

ftrand.

Gelderland.

Brander.

Brander.

Galioot.’

Galioor* '

zpo- 6i.

loo* • -

60.

h. ZfnKon.Hoo^eid. DenBriel. 140. 30.’

waar op Kap.Jan
' van der Efcb*

B. iLootsbootenl

C. Lord Mackelsfeldi
,

D. Engelfche Heeren.

E. Engeljche Lords.

F. Marefchal de Schomberg*

G. 3 Scheepen : keuken

en hagaote van %.
K.H.

H. Najfou.

I. Voorft.

K. Scbotfche Lords

.

L.Graaf
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ril. De fcheepen met deguar--
* de te voet en haar Dra*

L. Graafvan Solmt^
|

waar op Boham,
{

M. Generaal Major <

Makkay,'
|
ben-

N. Faitsgraaf. J dc

gonders , ArttUery van
de Meefiers , nevens dQ

pinteen,

m. tn.' n. n. De fcheepen

van de Engeifche militie»

en haar paarden, nevens

de •ydrttllery
5 en depin-

. hn.
'00. De fcheepen van de

guarde du Corps Dragon-

ders i en 4fcheepen waar

^ sn Z,K., Hoogheids en de

n I fich
' Ouwerkerks

P.Gr.vanderLiffe>^^ J faarden.
(iKsLtteers[um, J bende pp. Defcheepen met ruiter

y

en manjehap.

qq. De fcheepen met paar^

den en manfehap^

rr. fcheepen met de Guarde
te voet, metZ.K.H.ka-
lejfen, Artillery en Paar^

den} met Franfchen en

haar paarden.

^
(T. Schoepen met ruiters »

O K^l Leflanz

K.KpLHêltsappeU onder

S. Benting, /
K.KpLSchaak, 3^,

paarden ,
en manjehap j

met Voluntieren en Ar*

tillery $ met de Lords ^

Levm, Conté, en Pay-

ton.

tt. Schoepen met ruiters

paarden en manfehap.

Pe



oHanjès óvertogt

De afgerecht op pocchen
, ftoffea, roe-

men, . .

Heeft Agamemnons vloot géduirig in de mond

;

Zy teld de fcheepen , en zy kan de prinfen noemen
,

En helden . met die vorft getreên in"t krijgsverbond:

Maar zagze Neêrlands vloot op ’t ruyme pekel diij-

^
' cn

,

En wiftze dan de deugd van Willem , die haar leid,

Zyzou de afbeelding dus gewillig onderlchryven:

Z4/ voortaan jivygen 5 vind te groot een onder-

fcheid.

Gehj\de Atryden voor Oranje Herbert wyken,
^0 dwingt ook^ Neêrlans t;/cor deGricklche *er vlag te

Jlryf(en.

• .y^g^mernn'ofi] De zoon van ^treuS f Koning vun T^jcerén

,

ea

broeder van Meneiaui^ Korring van wiens vrouw Helena,

door Partf
( om de fchaaking van Htfione ^ zyns vaders zufier, tc

wreeken } was geroofd en naar rr-ojÉ'M gevoerd : Eti\Griekfche'ieiC\Q^

^ing genoegzaam bekend, door de dichtkonft van Homemsi t^irgitius

,

OvidtHS, tnSeneca\ ja zelf door de Fr4«/cAe Toneel fpeclen ; van

Hacines Ifigenie , ScQ-in wclke>alhicr verduytfcht,dcezel<oning van

zyn kamerling aldus word aangefprooken.

Wat \pegey to it geluk haald hj die Tvaardtgkeen,

En eerh Txy\ta , diege entfangt -jan jederreni’

TAen eeïd u -joor het hoefd oi-i/i duidend trotse

En fwintig vofflen , teede om T roje te ve*nkten. &C.

Helden] Die.-^^.rwfwwo« tot opperhoofd vamde geheele vloot

yerkooten hadden ; te weeten: ^chiUes, Diomedes
,
Viyjjes

,
PaUmt-

des, de 2 ^]ak\en , Protefiiaué ,
KeUcr, MneJhUs, Idomeneuf, Steneius j

filoktetes , Scc,

^tyydeni] ,^gamemf}(^»ct\ Menelanf f gebroeders.

tiEK-
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VIERDE TAFEREEL.

Aankomft van Zyn Koninglijke Hoogheid in

Engeland j den 15 Novemb.

BESCHRYVINGE
en Verklaaringc der Cyfergerallen.

Word vertoond i .Zyn K. H. tepaard , en nevens htm
Solms, Nadou 5 Beoting, Maklesfield^ Argyle,^c7.

2. Ged^uteerde en afge.^cndene van die van Dac-
mouih , ÉxeRer , en Cornvvall i hem verwellel^po^

mende,

3 . Guarde du Corps , ofde Lyfwacbt van Z.K.H.
4» Lyfwachttevoet.

Ljfwacht y door Bznimg geleid,.

6 , Fagel.

7. Hagedoorn;
S. Pinken, wBrixumlcy , het voet vol!{^ aan land

:^ettende,

9. Engcirche ^eereh , Zi K. H. hunne dienfl aan-

biedende,

10. Engelfchc op den oever, in Jlagor-

den gefield,

11. LordBiandon , metde Lyfivacht overkpomende.

1 1. Milord Kornbüry , de Radder SanCl. Maur > of
Seymour, ^c.

13, D(?^ior Bur net , enM-FerguJon.

y

'

' r voorraad, fpijs en drank,, op

y Het aanbrengen van <
kptren,

1

5

V * ^ verver:{tngen , en fchenkaa-
^ C gien,

'

I i. Het
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16. Het lee:{en van de Deklaratie, uiÈgeimndotf

X»K.lïi,enhet genoegen daar over,

17 . De banier met het ‘meergemelde opfchrift , van de
tomnvanDmam waajende,

1 8. Bergwerkeis van Kornwall , de tinmynen verlaa-

tende , en 7[ich voegende in grooten getalle by Z.K.H. .

.

19. Excefter , in het verfchiet ^ boven het ge*

^
htrgte *t hoofd opfleekende,

20. Hetfchip van Z.K.H.
21. Adm. Evertzen.
'22. Lt. Adm. Generaal Herbert.

23. Adm. Aimonde. <

O ^njes affcheid baarde een droefheid in ons

land

,

Zo ftort zyn overtocht een blijdfchap in de Britten,

Die hem bejegenen te Brixhum , op de ftrand

,

En (chaapen , rund’renjen wat leeftocht zy befitten

y Te zaamenbrengenjom het volk,met fpijs en drank^

In hun vermoeidheid > wat te koeftren, en te ftrec-

len.

De zoudenieren viel de winterreis vry lang

,

Doch , zo vcrverfcht > zou hen geen ongemak ver-

veelcn.

Ontmoet nu de Ammiraal , en vrees niet , Enge-

land i

’t Is geen , die (lotfchrik der nagebuiren/

Met wallen oorlogd, en, van de een tot de ander

ftrand

,

DeBn>en Schot \exdcG\d met hemelhoogemuiren.

Hy wil vereenigen , en niet verdeden. Vree,

Gedsdienfi, en Vryheid zyn Oranjes krijgsgenooten.

Dus
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Dus houd zyn ruiter hier den degen in de fchee

,

Zyn zeezoldaac dc mond van’t grofgcfchut gellooten.

Hy , fchuuw voör laurendie met traanenzynbe^
fproeid

,

Belaft den krijgsman geen onnoozel bloed te plengen;

Dus zien we dat uw Kpor weer door hem tierd en
bloeid.

Die gy 3 beklaaglijk , zaagt verflikken, en verzengen.

Dus zien we ook hem eerlang, gezeteld op uw
throon

;

Gefcepteref met de ftafvan *i magcige Britanje ;

A^rippaat tteven-en óken-ktoon
Gellingerd om zijn hoofd. Dit wenlchen we aan 0^

ranje I

BYVOEGZEL.
Op de Aankomft > en de Herftelling van het beroerd

Engeland.

Sloeg ^me op munten een gelukkige Overtogt s

Als Gardiaan de Eufraat befloeg met honderd kie-

len ,

En de oorlog tot de Medetn fnelle Parther brochti

En wat hem tegenftond deê floopenen vernielen.

Sla dan > b Engeland , dit byfchrifc op uw geld
,

Die ,
Tonder oorlog , door Oranje zyt hcrfteld.

Brixhtiyn^ Dat de hedendaagfchje Engelfche uit de oude D«/V-

/cWj zyn voortgekomen , word met menigvuldige bewyzen beve-

iligd ; onder andere is dat van de naamen der fteeden niet het ge-,

ringïle, veeltijds uitgaande in LurroTVyherry, ham,Pecl,fsyd,thorp »

emvich: welke met de Duitfehe mtg^ngen bi4rgtkygfheim,/l(id,fnrt,

«/o/-/», enn>;(^, geheelijkovereenkooraeno

G Deeze
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DecM plaats ondcrtuflchcn is gelegen in Denshhe , aan den inham

gemeenlijk Torfjay geHeeten.

Severus'l Die ( ékt ^rahiertn ^ Paythe^s t ta ^Adiaheenen

,

in het

OOften door hem vermceftetd zynde) rpet zyne zoonen , CaracalU

eriGpr^, gewapenderhand onder zyn gehoorzaamheid ge-

bracht, en het zelve, met een opgerechte muir, dwars over het

het eiland gaande , van haar onbedwongen gedeelte gefcheiden

heeft.

Om welker overwinningen gedachtenis de bynaam vanB^r^»»**

€us Max'imus van hem is aangenoomen : want zo leeftmen op zyn

mcdalien SEVERUS AUG«y?«x PIUS BRIT4»»/V«r MAXtwwr;
leggende, op des zelves ruggeftuk, twee gevangene , onder een

wapenttonk, nevetis dit byfchtifc : VICTeyw BRIT4»»/f«;

’Britan'iifche o-verwiming.

Doch ook van Curacalla : lUi^eyaicr Cajut ^/tycus AU-
RELi«/ ANTON/««f PI(JS KWOuflus BKltanmcus: ftaandeopdc

verkeerde zy de Keifer opeen zegewagen j meteen arendftaf ini dc

harld , van achteren dooreen OvervvihningbeelU gekroond : dus getce-

kend: VICTORIJÏ. BRITANNICA.
En van Qet.t: IMPerator CFLSar Publius SEPT/War GETA

Plus A\JGnJiu( BRlTrtwwrcars zittendfaan de andere kant een ge-

vleugeld Oveï'vjinningbeeldt dat jets opeen fchildeken fchrijft
; pm-

linsd van deeze letteren: VICTORIA BRITaNNICA, Ziet het

vetklaarend Regjjier der Meda ien van ^dolph Ócco. onlangs vermeer-

derd door Fyancis. Mediobarbus Lïyagut.

Met wallen ] In het SchQtfcbe landfchip Sterling worden no«h he-
den de overblijfzelen gezien van een wal door den keizer Severus

gelégt } beginnende aanForthamt en loopende in het weden naar

Ryangiamen liiniliam

,

voorts van daar naar /«Wfafaa»! en Fd!l{iy~

then-, totdatze, ter lengtevanj6mijlen,aandcmondvandeiie-
viVr hy eindigd.

Welke wal de Sthotten ^ramefdyk heeten ; aangezien hunne
rwf, en der Latijnen feverus t een betcckening hebben ; ontrent

dceze worden zomtijds,, by toeval , fteenen ,
yol Romeinfihe op-

fchriften, gevonden: zie meer aangetrokken werk van U\CAmb~
dentis.

ScAo.' 1 De oorfprong en^opkomd van htx Schotfche volk ligt zo

diép verborgen, dat zelf dedoorzichtige Buchananus dieniei heêft

kennen opdclven. Ten minden bet daar vad dat lerLmd hun va-

derland en woonplaatzeis geweed , en dat zy in 'Britannien overgè-

v^arenzyn.

Onder de regering van de Fjiemfche ktlfct Amlianut hebben de

fcluii-



Naar ENGELAND. 5^
fchrijvers wél het ceiftc gewag van hen gemaakt ; want of fcboon

de geleerde Scaliger , met zyn gewoone fpitsninnigheid É'y

Stnecit, in zyn vergoding van de kcifet Clanflin/,

Et caruleos

Scoto Brigantes

Vare Romuleis

CelU catenis

^

lufiit

,

&C.

leezenwil, zo is het nochtans zcekerdatmcn volgens de getuygc-

nis van Hadriams luniuiy coernleos cnle (dat is > met een bUhOv gf/cbtL-

deyd 'üel
) in de gefchrevene boeken vind.

. Dit niet tegenftaanJe blyft echter waar dat de Rtmeinfche be-

zettingen in Schotland j tot aan Edenburg ( en nici verder J het

gezag gevoerd hebben 5 en daaroti) verhaald oek Jsach. Oudaa^,

(op de 143 pag. van zyn Roomfehe Mêgendhetd) dat cen.s in da: land-

fchap een groote menigte zilvere penningen, dlsmctKeroof f^efpA-

begonnen, en xntt Albinus j Severus} en des zelven zoonen
eindigden, isopgegraaven.

Voorts worden de hedendaagfehe Schotten afgedeeld ten ooften
/ in Z<jD'v/<iwrfwfw, Nederlanders , die de Engel/cheta^X gebruiken , en

Van geboorte Engel/axen zyn ; en ten weften in Highiandmen , Hoog-
landers , die lerfch fpiceken , en eigcntlijk de naam van Schotten

dragen.

Muiren] Demuirvan Senerus ^ de landpaal des Roowfehen gc-

bieds, is het vermaaifte gedenkteekeo van geheel Britannïcn\ ge»

meenlijk The PiSlswal t de Piktifche mme t of The wal ^ dt

inuir der wacht, geheeten.* ftaande, volgens HeSlor Boëtiusy oa
dezelve plaats, daar te vooren door de keizer Hadnanm de wal
van zaamgehcchte ftasken was gezet, geenzins vanfteenen ( zo
men doorgaans fchrijft ) maat ( zo Beda geiuygd )

van gelpittO

zooden opgeboud , met paalwerk verfterkr, en met een groo '

te gracht befchermd j die ock veel toorens , en binncwaar;s

fterke fteenen kafteelen en wachthuyzen had •, welkers gion’

den, op zommige plaaizen, noch in hun vreikant worden ge-

zien.

^
Zy begon van de mond der rleviere T/«e , en eind’gde hy den

tnham van /tune; ik zegge zy nam ’er aawvang , by de Jer/che zee.
Vin Carlite in K,umherland

,

en hield op by Tiieuivkafielt ontient
Üoozdzze

, in Nordhumberland. > . >.

;

Deeze muir , of lievci wal , allenskens does dcu tfjdyïryaUen,

C 3 e«
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cn door dc Vikttn en Schotten omvergerukt zynde , zo hebben d«

met hulp éti Uritannen ^
ontrent 200 joarcn daarna, on-

der de regeeting vande keifcr T6eo(/ö/ïwxdeionge, een muit van

zeervafte fteenen opgerecht
,

( zie Gildas y en zyooitfchrijvet

da) welke 8 voeten breed cn 12 ja 1 5 hoog, tot noch toe vermaard en

zichtbaar is ; beftaande in groote brokken , alleen van hunne tinnen

en fpitzen beroofd , hicrcndaarzoophoogtensalsin laagtens zeer

verte uitgeftrekt.

jRoöf] Wat beteekeninge AeEngelfche Roofen, de Schotfche Dif-

relbloem , en den lerfchen Harp hebben , zal elders verklaard

worden.

Stevenkroon
]
Deeze kroon Itad in plaats van draaien of pun-

ten , goude fclicepsftevens , en wierd opgedraagen aan die, in een

zeeflag, allcreerft gewaapenderhand een vyandlijk fchiphadbe*

klommen : dus onthng dezelve M. Fipfanius ,4gnppay van den

keifer , na dat hy , in de Skiliaanfche zeeflag tegens

SextMs y de zoon van ^ompejas de Groote y zyn beleid en dapper-

heid had getoond: TAe’Tatercttlm y 2lib. 8icap. Dioy 49lib.

gil, 8 /Enetd. 685 vets.

Dus ontmoet ons dlezeeheld, opeen medalie, met een goude

kroon van aan een gefchakelde fcheepsbekken op het hoofd , met
dit byfchrift ; Marcus AGRIPPA L«c» Films y PRAFeBus ORA
MARITir/;** ET CLASS/«»J ; M. Agtippa, Zoon van Lucius op-

odender van de \eehavens y en \eemacht ftaandc op dc verkeer*

de zydeeen 'l<leptunus y met een dolTyn in deeene , en een drie-

tandige vork in de andethand
,
getcckend : Ex Senatus - Cenfulto i

Door ’s Raads óesluit.

ja zelf verfchijnt hy , dus gekroond , op een tweede ineda-

iie , nevens de keiRr yAuguftus y geteekend; iMPerator DIVI Fr-

iius P,'iter Vatri,e j gebieder , eno{oonvan de t f;-^occ/e julius , va-

fltr desvaderl.ind: welke, op het riiggefluk ecn krokodil vertoond;

waar van elders.
^

En daarom komt het my vreemd voor dat Jakobus Grafferei\ , in

zyn verhandeling van de ^Antiquiteitenv^n Nimes , geloofd opdeeze

‘bLem.iufifche medaliede aangezichten van de kinderen \zn Livia ,Ti'

ierms Nero en' Drufus Nero y leflaan: dewijl dc ftevenkroon , had

hy daar acht op geflaagen , hem beter had konnen onderrechten.

Eikenkroon] Een krans van eikenbladen , ook corona Civica»

de Bnr^'crlijke kroon
,
genoemd; de reeden geeft ons dc aloud-

heidkundige CtaudiariHS y
in her derde Lofdicht van iS/rVrVa, indee-

scr voegen :

Mo$
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‘%1oS erAt in veterum caftris , uttemporAfjuerc»

VeUvtt t validts ijui fufo viribus hofle

Cafuri morti potuitfnbductre civtm.

37

T)e aloudheid had^inde legerplaati^e» , de gewoonte met eil^enhlade» te

•uetfieven de hoofden 'jan die
y ineen veldslag^met een yynnd cm te bren-

gen y een burger had bewaard en in het leven behouden: wclfce daad
zeer aattig op een penning van Sl^Thermu s y 7.oon

van MarcuSy is afgebeeld.

Op de medalien dti Roomfche kei Teren is nietgemeener alsdee-
ze eikenkrans, met het byfchrift OB C. S. of S. P. Q. R. CB
CXVtS SERVATOS , wegens h(t bevvaaren der burgeren

'y
als op

die van Caligula , Claudius , Nero , Galba , fi^iteUius , ycfpafia-nus ,

&c. maar byzonderlijk op die van ^ugujius
j

daar decze keifet

dezelve op zyn hoofd draagt, binnen deeze letteren : AUGUS-
TUS DIVl F. COS. Vil. CIVIBUS SERVATEIS ; Auguttus,
ècc. hebbende de burgers befchtrmd’, zie Goltzii Auguftus.

De Raad van ^omen was, om der hoogmoedige keifc-

ren lofzucht te vleyen , zeer voorbaarig in de gedachtenis hun-
ner veldtochten op verfcheidene vereeuwigende medalien af te

drukken.

Dus vindmen I.EXPEDITIO AUG^ Def kei/ers veldtocht, vtin

Severus f Trajanus y.^c,

2. PROVECTIO FELIX , Degelu\kige reis \
van Ferus y Commo'

dusySeveruf, ^lexandery ook met de byvoeging van GERMa-
NIAE, naar Duitsland-, van Traianus

:

3. FIDES LEGIONUM, of EXERCITUUM , ofMlLlTUM,
enGONCORDlA MILITUM of EXERCITUUM,
Getnuvvigheid y en Eendragt der heirlegers'. van K(rva , ^ntoninus

^lus % Martius xAurelius y Cotnmodus , ^Ibinus y Did. yulianus, Se-

verus
y

"Macrinus y
Elagnbalus y ,Alexander y lAureiianus,

4. TRAJECTIO, Overtogt \ van welke terftond.

5. ADVENTUS, ^ankcmfl, zelf met het byvoegzel van FE-
DXCl^SllAXJSygclukkig^e '1 van IVJarcus y

Severus
,

faracalla , De*

dus y Filippusy &C. en van DELMATIAE, in Dalmatien-, ITA-

"LXkt y
in 1 taliën

-y
GkLtX'Aty in Frankri’^k

,

AFRICAE, in^fri*

CAy MAURETANIAE, inNiauretania'. vzn Hadrianus.

6. VICTORIA, Ovetvvinninge ; en met de naamen der over-

heerde geweften ,
als GERMANICA, öei D»itfchers,v!iü Domitia-

nus, CARPICA, óer Kerpen by den Do-aauyW&n Filipput DACI-
CA,det Daci'érs tui Walachïèrs , van Trajanus i SARMATICA ,

der ^PolakkenyVlin "MaximianuSy Conftantinus > en zyn zoon Conflantius-,

GOTHICA, dci Gothen, van Confantinus , &c. JUDAICA van

C 3 ’t Issd-
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t /ff land , vaaTaus', ASSïRIA, det

PARTHIGA , der Paythen s of Perfidtten » van Mare. u/iweiiuj »

yerut , Caracalla, Jiiacrmus : BRITANNICA, det Britten t van
Commedtis , Severus » CaracalLi en Geta.
'

7 « LIBERATIS CIVIBUS , de burgers bevrijd hebbende y van

^ertinetx, ^

8* PAX FUNDATA, de P^rtede gegrondvefl \tjnde t van G»U
lienui.

9 . RESTirUTORI, Ter eerenvan de herfielder^ cn niet de naamen
derlierftelde landfchappeo, BITHYN/A, ACHA/A, ITAL/A,
GALL/A, HISPANZA, AFRICA, &c. Bitbymen, .4cbajen,

Itatien , ¥rar,}^yyl^
^
Spanjen , ^frike ,

&C. van Hadrianttf,

Alle welke byichrifien men nu met vry beter recht, zonder eenigc

pluimftrijkeiy
, de wonderlijke krygstogt van koning IVillem zou

moogen toe paffen,

Overtogt] De Trajeclus t of de overtogt, gefehied zynde over de

zee, of over een rieviet alleen, word, of door een fchipbrug of

door een enkel oorlogsfchip» uitgebeeld op de mcdalien van de der-

de Gordianus , Carinus , 8cc, met djt byfchtift : TRAjE^TUS
AUG. des keifers evertogt. Zie meergenoemd Mfdalyregtfier van

w4dotph Occo.

Eufraat ] Een welbekende rieviet in ^rmemen , tv. Mefopotamient

vermaarde landfchappeo van VXttn ften i dien Cff>'dw««/ overvocr

toen hy tegen koning der *Perfen o( Parthen ( door de ce-

iieveiftaatme de ander) met zyn fchconvadei zou te velde trek-

ken.

Zonder oprlog ] Alwaarom Z, K» H. niet alleen deRomein-

fche bynaam BRITANNICUS, maar ook de Grie\(cke

GALLINICA7S , een fchoone ^ege bevochten hebbende , eej-

tyds aan de gedrochitemmcr Heren es , en naderhand aan ec-

ne der Selcaken, koningen dei Syrièn , gegeven; en SOTER>
heiland en bewaarder

^
Ptolcmans ^ de eerftc van die naam ,

ko-

öing van Egipten , door de Rhodtanen opgedraagen v toekomt : want

Is niet (gelijk bovengenoemde cierlijk rcdencerd) zyn

verwinninge , zonder bloedftortinge verkrecgen , de filmnfle en

aUeebefte ? heeft hy en ingeland

,

cn ons , niet voor den gemeenen

Vyand bèn'aard ^

VIER-
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y YFDE TAFEREEL.

'Vlucht van Jakobdell, en Maria Beatrix zyn

gemaalin , uit Engeland naar Vrankrijk

:

van haar den 2 o en van hem
denii Decemb,

BESCHRYVING. E

der eU perken van dit Tafereel.

1. De J^ningin word met eenhark^^ in de midder-

nacht^van Withal 7 langs Teems na Margaie^e-
iroeid 5 :(ittende voor op het treurend hofge^^ijn , en bin-

nen de Prins van Walles in de armen van \‘jn Minne :{ich

vertoonende.

2. Xy kjimt in het Franfch

,

dat haar over s^ee

:{aI brengen
,
terwijl de Hofjufferen de Prins van Walles

opneemen , en haar volgen,

3. Zy treed met de haare voor Kalis te lande^ en word
aan de havenpoorte van de Franfche Grooten verwet-

lekpmt.

4. De fQining :(e^t de Bifekoppen en Lords het be-

^roepen vaneen vry Parlement toes na dikwijls hetge-

weigerd te hebben.

5. fVerpt de opbod - en beroep -fchriften in het vuir j

en gaat uit :(ijn jlaapkamer naar de beftelde huirbaxk^,

6. Vlucht 7 by nacht , met de gemelde bark^y alleen

met 2 dienaars versneld j
uit Londen naar Margate, me-

de noemende de :{tgels van het rijk*

7a Gaat^ inde mond van den inéén ^ualijk.

c 4
• '
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^eballafte doch word doorbet ongefluyme wecrge~

dwongen tot Fevcrsham in te hopen , alwaar

S . Hy word aangetafl, misbandeld, en {^doch onbekend)

in ver:{ekeringgebracht,

9. Op ten vroegen morgen , met den Hertog van Ber-

wijk, en eenige weinige dienaaren , met een viffchers

fchuit, ï;^wRocheftcr vertrokken :(ynde
,
gaat te Am^

bletcufe > aan land,

10. Kyd, met T^ijn gevolg i «ifBolonje, en neemt

:{ijn weg na Parys,

11. Word met alle de s^ijne te Verfailles, voer de

poort van het Hof, van de Igpning van Vrankrijk , vol-

gens de gew00716 beleefdheid der Franfchen , met een

lpy7{Qndere pracht ontfangen,

O eiland, dat niet-hoefc te wijken

Voor Jfiaanfchc koningrijken'
' Inrykdom, weelde en vruchtbaarheid 1

Gy zyt een fchouwtooneel van rampen

,

2VIet welke uw fcepterdragcrs kampen ,

Bevochten zonder onderfcheid.

De vroome lyden met de quaaden ,

Terwijl het moorden en verraaden,

Hen ongelukkig zend na ’c graf

:

Doch heden zie ik u vertoonen

Hoe’t quaadzijn eigen heer komt bonen ^
^ Geen mifdaên blyven ongeftrafr,

Zie daar Modena deerlijk fchreien

,

Nu {y van Jakpb afmoet fcheien

,

En vluchten met her kleene zoon 5

Door wien , 20 onvoorziens gebooyen

,

De vader fchielijk heeft verboren
' Dei Eduarden ftaf en krooni
^ ^ ^ Zy
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Zy wil van niemand trooft verwerven 5

Zy Ichijnt van ongeneugc te fteiven 5

Zy wringt haar handen , ftom van fpijt

:

Die ’t hof verwarde, met zijn ftreeken.

Die zit verZufi
, en durfd niet fpreeken

,

En vreeft haar gramfchap en verwijt.

Het Ichip , waar in men haar doet treeden

»

Steld > met de naam , haar niet te vreeden >

Het meld alleen der franlchen aart

:

Laat haar die hoov’ling , onder ’c buigen ^

Genegeniheiden gunft betuigen,

Zy blijft verflaagen en vervaard.

Laat hy te K^lis haar ontfangen

,

De traanen blyven op de wangen

,

Al watfe doet is (onder luft.

Met reênj zymoet een prikkel draagen

In ’t hart > die eeuwig haar (al plaagen;

Een vuil geweeten heeft geen ruft.

Maar , laatenwe ons tot Jakpb wenden >

Hardnekkig in het recht te rehenejen >

Diedaneenstoeftaat, dan belet.

Die (’k fchrik ’er af) met. eigen handen
Gefcbrift en zegel durfd verbranden >

En paft op handveft , noch op.wer.

Hoe kan, hoe kanhy dit verduwen?
Helaas , een vorft den dag te fchowen*

By nacht te vluchten uit zyn land?

Te worft*len met de dulle ‘baaren

Die vanher woên niet eer bedaaren,
- Voor hy geworpen is op ftrawd?
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Ge veld en overlaft te lijden

Moet, alshetfchcrpfteiemmer, fnijdenj

Moet berften doen het morrend hert. ’

Wat raad ^ wat falhy toch beginnen! '

Hy kan zyn vyand niet verwinnen.

O duldcloofe pijn I 6 fmerti

’c Is beft van Engeland te fcheidcn :

J{ochefler doet het icHip bereiden,

Hy gaat : ach 1 dat hy nimmer keer !

Hy gaar om
, in zyn ohvermoogen

,

Den Lelivorft te zien na de oogen
,

En dienen deezen trotzen heer.

Maar *t is Louie!

,

van deugd verbafterd >

Wel eer gepreezen, nu gelafterd

Van t’ al uitfchatterende Faam 5

En die ( na ’t voorbeeld veeler Grooten)

Eens yffelijk zyn hoofd fal ftooien,

Totlpoienfchande van fijn naam.
^

Wil hem , b
,
niet geloovenj

Denk op Pom^ejuf : daar en boven
Let op zyn onbeleefde zoon

,

Die zal haaftzulk eengaft verveelen,

Alfchijnthyu vooreerftte ftreelen,

Verwacht op ’t laaifte niet als hoon.

De vadertal de grijns afftiijken.

En zyn gaftvryheid van hem wijken.

Die nooit uitwaare liefde Iproot.

Hyzal, omtweefpaltaf te wenden
U na *c ftijfkoppig Ierland fenden.

En dan is deeze vriendfchap dood.

Vorfl

I
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Vorft^ zo verblind, mifleid, bedroegen,

Wy hebben meiu mededoogen,
' Al ging ’t in uw paleis te grof:

Nu moet gy als een balling fwervèn

,

Den hemel weet hoe gy zult fterven |

Miffchien veracht j en fonder lof.

Vruchtbaarheid ] Gelijk Sicilktt ( wiens graaniijkiield haar mc*
dalien zo dikmaals met koorenairen te kennen geven) in 7/4-

lien , en het oofter deel van het Roo^n/che rijk, deleegers met
kooren bezorgde ; zo fpi zigde Britanje de zoldaatca in Hoog-
cn ~ Duitj'chland

,

cn het wefterdeci : alwaaroih zy, op den

oever van den zulk een meenigte van koorenfehuiren en

tuyghuizen hebben geboud , teweeten om her graan , uit dat

eiland overgebracht, daar in , tot hunne behoefte, te bergen cnic

bewaaren.

Van deeze gebouwen fchriift aldus Ammiamts y t 8 b. I cap: ld

inttr potifiima rjtalnrè duxit implendum , ut 5cc. Imrta quin ft'tant ex-

tyuerit ptoincenfis i nhi condi pajjet annonaA fueta trunsferri^

•uo'jrnaimli'^k heeft de k.tifer]n\\iin\Xilela^ y dat men langt den Khijn ,

iy tijdfyin plaats van de verbrande graanhuy^en, nieuwe ^tude oprechten^

om de leeftocht , die men uit Britanje gewoon ii te baaien, daar in te vey
\aamelen.

Ongetwijfeld heeft wel eer, tot ^Ifen, zulk cen^Roomcinfcle

koornfehuir geftaan , aangezien men , voor weinige jaaren fzo
verhaald Oudaan in de voorreden van zyn Roomfche J^oogenU-

heid) in het opdelven der grond, behalven veel andere reeke-

nen van aloudheid , half verbrande en hart gtzengde tarwe

vond.
En milTchien ook binnen leiden , Op de plaats , die men nu

de Steenfehuir noemd , dewijl die ftaat op den hoek van den

arm des Rfyns , waar uit de gracht van Corbulo zyn begin

nam , en voorts , binnens lands , in de Triaas viel : volgéns

de ftelling van Sim, van Leeuwen , in Leidens befchryvirge ,

440 pag.

Doch die van theod. Rykius , in zyn aanmeikingen over Ta-

dtus , I34p3g* omver word gefmeeten ; welke met lAhrah, Oy
telsHs gevoeld dat de hedendaagfehe rievier de lek de waaie Foffa

Corhuloxiish ; hoewel daar wederom het opfchrift van demylpaal,

lulTchen Monjieï cn Kaaidvjk» onder l;ct ploegen gevonden, dwars

tegen
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tegen aangaat. Ziet dezelve hy Ondnanin gemelde I^csm/che Mogend-
heid t 20, en2i«pag.
Om gemelde vruchtbaarheid uit tc drukken , hebben de Taf-

ciaast of tolpenningen van de Britanaifcbc koningen , Cumbe-
limf en Caratacus y een koorenair op hun ecne zyde ; zynde de
eerftc geteekend : CAMU. CamulgdHnum , nu M'tldun in Ejjex

,

endeander TASCIE , in het oud Bneanni/ib y Tolpenning. Zietby
Oudaatty inmeet aangetrokken boek, 144 pag. jets aanmerkelijks

van diergelijk een penning, op fttand^ in de ruinen van het Huit
te Britteny gevonden.

Uw fcepteisdrages ] Hier doet fich een Ichoone gelegenheid

op om de Geflachtboora der Engel/che koningen , naauw-
keurig befchrecven , den Leezer voor te ftellen ; hoewel ik die

niet gedenk af te reekenen noch op te haaien van de aloude

Deenfche en Saxifcke jirthurm , ^tbelstaanen , ^Ifreden , Edmun-
deriy Eldredeny Egbertcny K^nuten en Haralden y maar alleenlijk van
WMcm y Cont^Heftor , of Overwinnaar toegenaamd , Hertog van
*I\ermandien,

I. Deeze was de baftaardzoon van Bobhert , broed^^r van
Jijchard de Jll y Hertogen s^nHurmandyen: dienEdnardy delaatdc

Saxifche koning y byteftaraent, het rijk van Engeland heeft nage-

laaten ; doch moeft het met den fwaarde winnen , en eenen

Harold (die het had ingenoomen) niet verre van Haflings (“een

zeehaven in Sujjex) in een veldflag het leven neemen : ftierf, na

veel oorlogstochten en overwinningen, in Vrankryk% binnen Eoan 5

hem volgdein’t rijk, als erfgenaam,in’t jaar 1087

2, Willem y zijn tweede zóón, bygenaamd de Rofe-, kante zich

alleteerft regens de Stoel van Romen y poogende met de Geeftelijk-

heid, naar zyn believen, te handelen
j

in’t jaar 1099, in het bofch

tiewforefi in Hantfchiery ( alwaar öokzyn broeder Rtchard geftorven

-was ) opdejagt, (van Gualter Tirell ) by ongeluk
, roet een pijl

doorfchooten.

3. Hendrik del volgde zyn broeder; verwon Robbtrty zyn an-

deren broeder , ftak hem de oogen uit , en floot hem in een

eeuwige gevangenifle; kante zich mede regens de Elpomfche Paus

wegens de Keikelijke bedieningen; ftelde de Rijksvergadering, an-

ders het Parlament genoemd , in ; trouwde met TAachteld , een

Schotfche nonne, tegens haar dank, die daarom al de kinderen,

die van haat mogten kooraen, heeft vervloekt: dus is hy ( Wtl-

itm Richard en Maria , by haar gewonnen , door fchipbreuk tuf-

fchen
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ühen de kllppjge ftranden van Eeerftett en het K/tnaalt vergaan

zijnde) kinderloos > endelaatfte der l^omannifche koningen^io

het jaar 1 1 3 5 , overleedcn»

4. Steve» , ( zoon van S/rjf» , Graaf van ^lois en Catupanje- cn
Jldela^ U^üem de OverTvinners dochter) was zyn navolger, by

Lincoln i in een veldflag, verwonnen en gevangen; nam, zynee-
nige zoon Eufiachins hebbende verlooren , Hemil{ de li voor
zyn zoon aan j Aierf ^ in het jaar 1134, aan de ambeyen en
de buikloop.

5. Hem volgde Henrik de II , zoon van Qodfrid Plantageneta,

Graaf van^njout cn 'Machtildit ^/4ugufia , weduwe van keiferZ/f»-

rik de beminde de fchoone KJifförd, haar houdende,

buiten weeten van zyn gemaalin , op het huis Woodflok , in Ox-

fordfihm^ inde belegering van Bndgmrth. in Schropfehier ^ met
een pyl dootfehooten , indien zeeker edelman daar niet tulTchen

vliegende de pyl en de dood voor hem had ontfangen
j
vernielde

de i^adleicefierl vingWdlem ^ det Schotten Uonwg’, hechte leyland»

zonder bloedftortinge , aan bet /E«^e//<r/^e rijk; haddecen geduirige

twift met zyn kinderen ; den eerften, Henrik. ( dien hyweldwaaf-

lijk nevens hem , in gelijke magt had gefteld
)
moft hy met de

wapens tot gehoorzaamheid brengen
; van den tweeden , Richard,

is hy binnen Ments belegerd , om dst hy het huwelijk, met de

dochter van de Lodetvykde . niet tas genoeg bewilligde
; ftierf

in het jaar 1 189 , van hartzeer, in Normandyen, Zie zyn lof by J.

Sarisbnr^ó, iS.Curial.

6. Richardde /, zyn tweede zoon , de eer der geboo.

ren binnen Oxford , volgde hem
; zond zyn vrouw Adela weder

na yrankry\^ en trouwde Bcrengaria^ dochter van de Kavariee-

/c/jfKoning Gnrfias; wierd , na zyn overwinningen op Cyprus en
in Syrien, Kon\n^ van Jerufalem j welke titel langen tijd by de

Engelfchen is gebleeven ; in’t jaar 1199, in de belegering van K,a~

lis i (als hy zeeker zoldaat , eenige buyt gekreegen hebbende ,

meende te achterhaalen ; met een pijl gewond, en aan de wond
geftorven

;
gevolgd van

7, Jan , zoon van Godfried Plantageneta
, gaf het rijk aan

den Paus over , en ontfing het wedet van hem te leen ; temde
^lexander, Koning der Schotten ^ ftierf, in het jaar 1216 , in het

midden zyner oorlogstogten tegens de Franfcheny zo als hy

over de Tnnt % by He^etrke \n 'Kottingamfchier ^ meende te ftce-

ken, aan een hevige kooitz: nalaatende hetiijk aan

S, f/ftó-
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' 8. Uenrikde lil floeg regens de Oproerige Batónhèn^
ongelukkig, by Lcwts laSuffex-, Itieif, in oniuft hebbende geleefd,

gerufte in het jaar 1272.

9. Lduard de I , bygenaamd van TVtnchejier , zyn oudfle zoon ,

volgde hem ; weleer by de ftad P/o/ow<j»V met vergiftige pijlen gc-

quetd , en van de Kaftiliaanfthe l%aheli4

,

zyn deugdzaame huis-

vrouw , door hetyergif hem af te zuygen ,;geneezen
; maakteal-

lerecrftzyn zoon Eduard prins van het votftendom Walles wti'won
de Baronnen by Eovesham , in Wórchefierfchier

,

blijvende in deflag

Simon van Monfort t de verwekker deezer oorlog*, overleed in ’c

Jaar 1307 , in den oorlog regens de Schotten» aan den bloed*

gang : na hem quam

10. Eduard de 11 , zyn zoon.* zeer berucht door de genegen-

heid tot Ganeftonius en Spertjpr, zync gunftelingen
;
oorloogde

regens de F>anp.heni van zyn rijk ontbloot , door de argliftig-

heid van zyn huisvrouw , en gruwelijk ( wordende hem , op zyn

bed , een gloejend yzer van onderen in het lijf geftooken ) ver-

moord i in Itkafteel van Srfy-li.W in GloctHerfchter

,

in ’t jaar 1327.*

W'aar op quam

IT. Eduard de UI, te Windfsr gthootctt

,

Zyn oufte zoon ; ge-

trouwd mn Filip^a

,

dochter van de Graaf van Hewgeuen Holland

Willem de lil ; waar opjiy in Henegouvi

,

Cmet zyn moeder , door

zyn vader hV/«W, uU Engeland gebannen ) verliefd was geworden;

oorloogde tegens f^ranhyk om de kroon ; ftelde de maatfebappy

in der Pvidders van de ICartier of Kpufeband

,

ter gedachtenis niet

van de koulcband van de Gravin van Salsbuey, maar van op zeeke-

ren tijd gelukkig krijgswoord , kpufeband-^ verwon (terwijl hy o-

ver zee voor l^alaisXig) door zyn kloekmoedige vrouw, genoem-
de Filippa , de Schotten by Durharn ; van welke de koning David ge-

vangen wietd, in het jaar 13+6, nevens zyn zoon , door zyn zeeg-

haftige wapenen , van Zeer gevreeft ; in’t jaar 1 377, quy-

nende over deciood zijnes zoons, te Kichmondfi^n de leeringgeftor?

ven : tor erfgenaam verklaard hebbende

12. Fjehard de II, zoon van zyn zoon Ednard den Svarten ;

door Hetmk dé /P’ van het rijk beroofd ; en door eenen Exton ,

meteen bijl moorddadig in het hoofd gequetft ; aan welke wond
tePontfmt , inloïkflthier , door honger, koude, en pijnen, afgemat,

In ’t jaar 1399, ovcrleeden : gevolgd vaii

13. Henrtk de If', van Lanca^er

:

neet van Eduard de Ut %

broeders zoon van Richard, uU Hcnrik de UI gefprooienj ooï-

logde
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lógde de met , der Schotten konings en flicrf ia *t jaat

1413, een haadige dood.

, 14, Henrtk de F', te Monmouth gebooren , was zyn oudfte

zoon , en voorfpoedige navolger in het rijk ; oorlogde met de

Tranfcben en ontweldigde haar geheél Frankri]k 5 jagende de En-

'gelfche Karei de Fl tot in de uiterfte van zyn gtensftedcn ; en hem
brengende tot een voorncemcn van zich in het gebergte te

befchanden , eii met de ontoeganglijkheid van die plaatz , vol

wanhoop , te befchermen : trouwde evenwel met Katharim der

konings dochter; ftierf in’tjaar 1422, inliet

bofch van Fincemes

;

hem volgde

15. Henrikde ^/,'Van Windfort zyn eenigezoon; binnen Pa”

rijs koning van F'ranl^ryk en Engeland vetklaatd j had tegens de

lorkfche een fwaare nederlaag by l^rdhamtony wordende hy zelt

door RUhard l^cvid

,

Graaf vaa tyartvjkt gevangen weggevoerd j

oorlogde met der Franfchen Koning Karei de Vil j die weder

te winnen poogde, het geen zyn vader Karei de VI , ongelukkig , had

verlooren j liet de wydbercemdc maagd , lohanna van Qrleans

,

als een toveres verbranden j verloor Eduard zyn eenige zoont-

jen , in de gruwelijke ftryd , by Teivkesbury in Gloceflerfchier i

eengrooteflag voor het huis v 3n laakafter i in het jaari472, van

Kjchardy den Hertogvan GlooHer y omgebragt : onifangende het

rijkbeftier

16. Eduard de IV, zootivanden oproerigen Èkhard 'Plantage-

tittd, Hertogvan lork’> en de rampzalige Caitlsa ( welke heeft ge-

zien haar man en een harer zoonen , in een veldflig gedood;
de Hertog van K/<jye»cf, haar andere zoon , in de gevangenis;, ge-

fmoord: haaroudOen, deezen Koning Eduard, dooreen onrij-

pe dood, uit zyne waardigheid gerukt : eindelijk den laatftcn

zoon , Rjchard de lil , fchelmachtig ’t opperde gebied ver-

kreegen hebbende . mede in een veldflag omgebragt ) in

het heimelijk , en zeer ongelukkig , getrouwd met de weduwe
Eliflibtth Grey ; deé zyn broeder George , Hertog van Clarence

, in

een pijp Makcfey verdrinken; ving gemelde Kjchayd '2^ev,i/,hy

kefteld

,

in lirkfchter-, blyvende ook, in dien flrijd , zynvadec
'Rjchard, die de bloedige oorlogen lulTchen Lankafler en lork,

( met de veldteekenen van de Uitté en ficode Roos onderfchei-

den ; had verwekt ; flierf , na verfcheidene ooiloogèn , in’t jaat

14831 gevolgd van
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17. Eduard de V

^

zyn zoon : qualijk elf jaaren oud, nevÊn$

zyn broeder Bjchard , na thien vveekens regecrens , in het jaar

1483 t op zyn bed jammerlijk met kufTens verflikt.* deuitvceidec

van deeze moord , hun vaders broedet

18. I(tchard de lll

»

HertOg van Gloeefley, al te vooren kOning

gemaakt zynde van de Staaten des Riiks , en gebcedcn om , by

minderjaarigheid der beide PrnuTen . middenin de inlandfckeoor-

loogen, zorg voor het Rijksbeftier tedraagen; getrouwd met

nUf dochter van bovengenoerrde Ruhard , bleef, in het

jaar 1483 , inde veldflag by *Bo/vvoreb t in Leiceifletfchieri het

lijk den zegenpraalenden overwinnaar achtcrlaatcnde , te wee-

len :

19. Hendrik de VU , zoon van Edmund , Graaf van Hich-

wund
;

getrouwd me' Elifabeth , dochter van Eduayd de

flierf, in het jaar 1C18, aan een longziekte; na wiens dood

20. Henrik de f^lU, zyn tweede zoon , het rykibeftier in han-

den kreeg; trouwde i. met Katharmey zyn broeders weduwe.*

2» met AnnK Boulain , de cerftc vetftootende
: 3 . met Jbhanne Semoury

doende .^««4 onthalzen : 4. met Anna^janKieefy Johan~

ne in het kinderbed : 5 mnKatharwa Houwardy ^nna vetftooten-

dc : en 6. ( na het onthalzen van Y^athurina ) met Katharine

^arrè

:

fchafte de Paufelijke magt in Engeland af , en noemde
zkh . naaft ChridHS y het hoofd van de Gemeenie in Engeland

Ierland: belegerde Hoornikin Vlaanderen, terwijl de £wgf//f/;e /<«-

ktib de IV van Schotland , na een hard gevecht , by Ftodden , het leven

naamen; eindigende, in het jaar 1547, zyn leven, ftcide hy tot

erfgenaam eeift , daar na Maria y enten derden E't\abeth%

dus was zyn navolger

21. Eduard de F'l y by lohanne Sonour geteeld: onder welke een

verandering van God dicnft door geheel ontftond: in het

jaar 1553» geftorven aan de lecring , inliet 16 jaarzynes ouder-

domst in zyn plaats quam

2Z. Jllaridy by Vathayine y dochter van Ferdinand van K<t*

puien, gewonnen: fticif, in her jaar 1558, van haarzeer, zijn*

fie baar quyncnge in een waterzucht veranderd; haat volgdede

doorluchtige

23. Elifabeth, uit Anna Boulaln gebooren : wierd wel van vee*

Ie ten huwelijk verzocht , maat verbond zich aan niemand ; dcê

den Graaf van Effex onthoofden hield de hand aan hcrftclde

Gods-
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GoiJsdienjl , dreef de Jefuwijten uit Engeland • voor haar dood

( zy ftierf in het jaar 1C02, het 70 haares oudeidoms,te/\/c/>-

j verhlaardc zy tot erfgenaam

24. Jakob del t en de VI koning van Schotland 3 zoon van l/enrik

cn l/laria Stuard’^ hechte het Schot/che rijk aan dat van Engeland on-

der de naam van Groot - *Brittan)en: trouwde Annay dochter van

Trederil^de 11 3 koning van T^eenmarkjc») onicpavn/xnhtx. jaar 1600*

een zeer groot gevaar aangaande zyn leven j ^oo^endt ^lexandert

de Graaf van en zyn broeder, onder het ontdekken van zee-

kere fchatten , hemden hals te breeken : Gninipte,in het jaar 1605,
een nieuwe z.imenfweering ; als wanneer de Jefuwijten hem, dekc-
ringinjde koninglijke kinderen,nevens de GetftelijkeenVV’aereldlijke

Staat van geheel , cn de Gezanten der uitheemfeheVorfteni

door 36 tonnen buskruid,onder de groote zaal van tf^fflmunfier gezet

„

zouden hebben in de lucht doen vliegen , indien die Inoode laa-

gen niet waren ondekt : eindebjk , na dat hem noch meeran-
dere ongelukken over het hoofd zyn gewaaid, is die Salomon on-

zer eeuwe , in het jaar 1625 , overlecden , hebbende tot erfge-

naam zijns rijks veiklaard

25. K^areldel. zyn zoon; getrouwd, in het jaar <625, met
Henriette "Martef dochter van Henrik de IV 3 koning van Vrank-

rijky by wien hy verfcheidene kinderen kreeg , teweeten:

zijn navolger; Marie, gehuwd aan de Prins van Oranje: Jakob ^

&c. geraakte , zeer ongelukkig, in een quaad vermoeden by zijn

onderdaanen, als ofhy het Paufdom waar toegedaan ; hier uit

ontftond een openbaaren oorlog , waar in het ongeluk deeze kor

ning altoos op de hielen volgde; tot dat het hem, in het jaar

1649 » t)innen Londen op het fchavot dede ftetven ; na wiens dood
de eenhoofdige regeering in een Gemeene- beft wierd veranderd;

cn OlrJer Kromicpel , van het Parlement , het rijksbeftier op de naam
van Protector opgedraagen : doch eihdclijk , na veel bloedvergiet-

tens , is I(arel ( in ballingfchap , nevens de andere konings kinde-

ren, buiten ’s lands fwervendc ^ van het Parlement 3 veda inge-

roepen; en, in het jaar 1660, plechtig gekroond.

26. K.aïel de U gekroond zijnde , trouwde , in het jaar i€62»

mei liatharine 3
dochter van Poytngaa’t doch bleef kinderloos j oor-

loogde tweemaal tegens de vereenigde Nederlanden , indejaaren,

1664, en 1672: ontquam gelukkig in zyn regeering veele Inagcn cn

zaamenfweeringen ; en ftierf, in het jaar 1685 ; na de bitteilu-id

der Voiftelijke tegenfpoeden , zo vvelalseenig gekroonde, gr'prócKl

te hebben; hem volgde
(
niet tegenftaande ha Farlfmcntibtümty

6 pag. gemeld) inde regeering

D 27,
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27. Jakoh de //.Hertog van Joik.z'jxx btoederjgebooren in het f aar

163 3. getrouwd, 1661, mct^rt«rf,dochtct van de Riikskanfelieï/dttwd

My'deytcv^^otéProtejlant (by wien hy kreeg Maria y tegenwoordige

Koningin , en ^/Ima de Ptinfesvan Deenm.irken

)

daar na met Maria

Beatrix-

r

zo 1 5
pag- gezggt is . ziiftei van den Kardinaal de £j?e, en

den Hertog van Modena: van wiens rampzalige vlucht wy hier be-

ginnen te fpiceketi.

Moet fcheirn'] Na dat zyjden io Deccmb. zich ten rruirentebed

had doen 'brengen, begaf zezicli , ren 1 uiren , vergezel fchapt van

"MouCt de latifui y ^ Fran/che Edellieden, en 2 ItaUaanfche JufFroa-

wen ,
aan de geheime trappen van , ineen roeibark; gaande

M’lord '9:t(rl)or')ugt met de Prins van //'rf/Ze; op zyn ermen , nevens

de minne juffir. Labadie y Juïïr. Potvis y en Juffr. Srn'A/W , en noch

noch een andere vrouw , ineen tweede; waar op ’s morgens ten

neg'üi niren de tijding quara , dat zy gelukkig , tot Mavgat ,

in een ;/fh ooriogsfehip , dat hajt aldaar verwachte, was o-

vergetreeden.

EduarJen ] Hoc veel Edaardcn in de lange reeks der Koningen
van Engeland gedeld worden, kan de Leezer boven in een oogen-

blikaanmcrken 5 maar behalven decze is noch die Saxifchc TAuardy

( Wiens ftaf, kroon, cn rijksfloel, noch heden in de plechtighe-

den der Krooning gebruikt worden ) zoon van Ethelreedy enzyn
tweede vrouw Êwiw.i

; die, van ovetfpel , metdebifchop van //'/«-

ton begaan, zynde betigt, om dc betyging valfch temaaken, ge-

noodzaakt is geweed, blootsvoets over 9 gloeiende ploegyzers te

gaan. Ziet de Engelfche fchrij vers. Hy in K{ormandyen in ballingfchap

levende by HctiogmUentdea B-iHaard y zyn bloedverwant , beloof-

de denzelven (gelijk liy kinderloos was )
de navolginge in het En-

gel/chs n\k: zoo boven verhandeld is.- overleden zynde , hebben

hem de Roomfebge^indeïa het getal der geheld , en de ConfeJJor

cf de üelyder gchecten.

Die ’c hot verwarde] In dceze Tafercelen word de Jffun-od^t

Pater Edrnund Tc/f// verbeeld , met de koningin uit hof
( daar hy

de volkooincne meefter fpecldc, en des Konings oor bezat ) dc
vlucht ireernendc ; tnaar de geloofwaardigfte tydingen verzeekeren

ons dat liy langen tyd te vooren na.it het üedtkcn Graves - end w.is

gtweeken, om naar te trekken ; terwijl de koning deprie-

flersvanS/. jonas en Lincolns Inn had bcvoolen gezaainentlijk zich

ook over zee te begeeven.

Met de naam ] Ik hebme door het opfchrifc van de print

hiaten mindden, aangezien tnen nu weet dat niet de Konin-
gin,
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gin, maar dekoning tc 24argAt, door het fchip

•

ce ( nierfeekering) is opgewacht.

Niet te vreeden] Alzoozy met recht mogtvreczen of die/^y
\eekeyir.g hüZT wel genoegzaam zou verzeekeren ; want niet alle

goede ow«f;</è, of voortfpellende , naamen )uifl: den gewenfeh-

ten uitilag hebben ; ahvaarom zo goede als quade van de oude

meer veracht en verworpen , als aangcmeikt , en ter hénen gé-

noomen zijn.

Evenwel 'T'ompe]us de Gioote ( zO Valty. 'Max'mns i6> 5 c. 6 ex.véi-

haald
)
hy Phavfatoi in Griekenland

,

dcor zyn fchoonvader *

zynde overwonnen > naar het eiland Cyprus vluchtende , toonde

van verre denfehipper een zeer aanzienlijk gebouw, op den oever,

voor deftad Pafos ftaande-, en verzocht de naara van het zelve te wee-
leonnaar hoorde nauwlijks dat het ’t ^<ade rijk > ge-

noemd wieide, of veranderde ’t voornecnicn van aldaar te landen j
keerde zyn oogen daar van af, en beval met een zucht hei fchipecia

haven op te zoeken, die, ten minden met de naam, hem beter

beloften vaneen veilige fchuilplaats mögt geven.

Kalis ] Een fterke zeeftad , in P'Iaeaderen , tegen Over Engeland ,

geleegenj alwaaromzy gemeenlijk voor Ittim of Kius Poreus Mat-
Tjorum

,

Caefars overvaart uit frankrijk, na Britanjen, (zie Cafar^
B. éQsGaü^Oort.

)
word genoomcn ; hoewel hier in dé Geleerde

niet van een gevoelen zyn.

Zommige gelooven, dat nietK<i/;j, msi^tSint Örnar fwi ^rtryi^

i^Portus Iciuf is: beveftigende het (behalven andere overblijfze-

len der aloudheid) met de zandige oevers , die deeze ftad omrifi-

gen
, en als met de vinger aanwijzen, dat zy wel eér eén zeeha-

ven is geweeft.

Andere willen óitBamhiay anders , en Beunen

t

viacum ( dit is een en dezelve ftad) die Portui of haven zou zyn:
aangezien endeonde Lofredenaars, of P4»f|'j)ir/cr,van haat

bequaamheid rot de overvaart getuygenis geven ^ behalven dat by dè'

zelve, recht tegens, ‘Dot-jf/ over , noch heden een overblijfzcl

v&nan {ipmein/cheThayus y of vuir tooren f door Karei de Groots

naderhand hermaakt, en nu Tour de Order, The Oldinan

,

of&n'-

/e» genoemd) word aangerhcikt. •

Andere weder zoeken gemelde hy BUknefs , 6cl< Vitfmtn.

Witfan geheeten ; nademaal de Engtlfchc gefchiedeniffen van de

veilige vaart tuflehen en Döfw>' gewag maaken; hoéwei liaay

haven nu loegeftopt «n geheel onbruikbaar is.

t GfiSSü'
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Geen tuft] Daarom fchrijft5/«*tw T 3 B. des ÓOrl)

in deezei voegen , zeer wel

:

Invigilant animo , fcelerifqne parati

Supplicium exercent cwa*

Het gtTveetm ligt in den boezem altijd e'ütmpakkfyyfnhoud’^ichbf^tg

met ewjeldaaden vinnig te firaffen^

Wenden] Veranderende zyn vootneèmen van den vyand het hoofd

te bieden , brak hy zyn leger op by Saliibury , en quaiii ,
zeer

droevig en onfteld binnen ZoWr» j vergaderde zeker getal vanGee-
ftelijkeen WaereldlijkeHeerenop IVuhahdithtm^Wt tochetfpoe-

dig beroepen van een vry ^arlament aanmaanden , en met een

lieden Z.^H. zyn meening af te vraagen , en fiiiftand van wapenen
te verzoeken i ondertuflchen (zyn krijgsraagt vcrftrooid en ovet-

geloopenzynde) dcêhy den verzeekeren , en hetgefchut ver-

vaardigen; aan die van de ftad hier door gedachten gevende, als of

hy zich daar op poogde te verfchuilcn , en, by gelegenheid van ge-

weld, ten uiterucn te verdedigen*

Schenden ] Keer tot het
'
geene boven 6 pag. is aangetee-

kcnd.

Toeftaat ] Den 7 Decemb. deê hy
, door den Kancelier 0-

pcnilijk verkondigen zyn voorneemen van een Parlement regens

den 2 s Janoar. binnen Wcfimunfler , te beroepen
^
gaf door ce-

nige afgezondene , daar van kennis aan Z*K. H. en zond, heel

fpoedig, de beroepbtieven alom na de Provinciën en landfchappen

vanher geheele rijk.

Belet] Als te voren de meefte Provinciën door een gefchrift

het fpoedig beroepen van een vry Parlement verzochten , zo be-

loofde hy, roet zyn gewoonlijk uitftellen voortvaarende, znlkstc

doen, zo ras zyn vyand zou zyn ten ondergebracht.

By nacht] Tot dus verre tulTchen duizend onzeekcrheden héb-

bende gefwótven ; beflooi hy , vol wanhoop , uit het rijk tc

v'uchten; zond de koningin, met de Prins van Walles» vooraf

r.a Margate» en volgde haar, zo 2opag. gezegt is, met het krie-

ken van den dag ; na dat de afgezondene naar Z* K. H. met

^oede hoop van onderhandeling, en verdrag, waaren tc rug ge-

koomen.

Te worftclen ] De kitz niet alleen te klecn , maat ook fc

licht gcballaft zynde , wierd hy gedwongen in Eafi - Htvale, tet

fiversham» in Kfnt

»

in te loopenj daar hy ,
wegens zyn Hecht

gewaad onbekend , van cenlge boeren ca viflclicts zeer qua-

lijk
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lijk onthaald , aan land gebracht , en in veizeekerlng is ge>

noomen.

Z. K.H. dit onverwacht voorval vetflaande zond den Hr.van

Zuyleftein^ om te betuygen het leetweezen dat hy had over het

geen hem i zo door het onweer, als door de baldaadighcid der

boeren, was overgekooroen : tegelijk verhlaarende dat hy zich

vrylijk , wetwaarts hy ook wilde . zou konnen begeeven j het zy

hy dan begeerde naar Londen te keeten , of elders heen te trek-

ken.

Dat gaf hem weder moed cn nieuwe hoop ; hy keerde naar

Londen t en trad, van zyn lijfwacht verzeld , op Withal ; maar de

lijffchutten van Z. K, H. deeden deeze verhuyzen , en naamen ,

volgens gegevene laft , de wacht waar aan beide de hoven , WU-
hal en S. lames.

Te fcheiden ] Z. K. H. de (lad Londen allenskens naderkoo-

mende , wierd de koning , uit zyn naam verzocht , by deeze

gelegenheid wat verder van de ftad te willen wijken , worden-

de ten dien einde hem verlcheidene verblijfplaa zen voorgeflaa-

gen; doch hy
(
ziende alles door zyn vyand bezet, en yder^een

van hem afgeweeken ) koos RochtFley, cn voer ontrent de mid-

dag, met 5 barken , derwaarts, in het gezelfchap van de Gra-

ven 'Damharton , en ^rdn , 6cc. omringd van Z. K.H. trou»

pen, zo te water als te land i om hemtegens de muitende ge-

meente tebefchermen, en veilig in gemelde üad te brengen.

Hy bleef te Cobham , een plaats niet verre van Rocht-

jier geleegen *, doch , eer men het docht , had hy zich in ftil-

le , op een morgen , met den Hertog van üattvyk , na Doever,

zo men meend , begeeven , om alleen , van 2 of 3 perzoo-
nen, verzeld , met een vilTcher.s fchuyt , na Wrankryk over te.

vaaren ; waar op. binnen korten , tijding quam , dat hy in S.

lans baai , te ^mbleteufe , tulTchen Ralif en *Eolonje , was aan-

land gegaan , en met grooten haaft naar Parys vertrokken.

Rochtfier 3 Anders RovecefJey , een fiad in Rent , aan de
ïievier Medwaag, of Medrvay: in ouden tijden DHyobrhis ge-

heeten*

Voorts is het aanmerkelijk dat in Engeland zo veel (leden en
vafte plaatzen de naam van Chefler of Cafter , (

dat is cajlmm ,

kafteel ) hebben ; het zy dan datze aan rievieren of elders zyn
geleegen, naamelijk ; Excefiert aan den Exj Rjbce(hr ^ aan de

RjbeÜHS'j Glocefler^ of Golchefter, aan de Celn-^ &c. Chkhrfter ,

D 5
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Bincefler ^ Lanceftey , Lekeflcr ^ 'Buthancejier t lutktfte* ^

Dorchffiey ,
Mancejhr^ Iforceflcr ^ Littaheiier ^ Scc« ja zelf eenvou-

dig Cfjfïe;' , aan de lieyier Dec of Dezui,

En dat deeze , voot het grootfte gedeelte , burgen en va-

ftighcden der oude Romeinen zyn
;

gelijk dat , béhalven hun-

ne duirzaam en onverganglijk muirweik, betuygcn de keiierlij-

kc Medaüen die in 1<lorthumber/and , Huntington , Darhyfchier ,

lR/el^»okichier , IVnrcheJierfchier , *Bedfortfchier « Reni , 'l^ortfclk ,

ó'Htrcj » 'Dorptfehier , Somerfit/chier , Vf^tlfclner , Cnarmaayden-

fchier , ^aychfehier , Oxfordfehier , Schropfehier , E^tx , JÜiddel'

fex , en andere laqdfchappen zo overvloedig mei het ploe^yzct

of met dc fckop ondekt worden} ja > in Kottinghamfehier

,

wor-

den van de verkens , ai wroetende , by geval , voor den

dag gehaald} en deshalven , van de boeren f^ey/{(»}p(n^ingen^t-

heeten. Zie Gatnb4enus.

Lclivorft 3 Van l^yankyyks lyzen en daalen meen ik elders

wydloopiger te fpreeken, en zal hier Hechts aanmerken, dat de

etffte Stam van haar koningeniiaauwlijk bloeide , of zy verwelk-

te en befweek daadelijk } want

Alhoewel Clodovauty ( Chlcdovecbus of Hludovicas , by dc ou-

den ) een groot erfdeel naliet , zo is het van zyn zoonen in 4
dcelen ontleedet; en nimmer zo wel weder zamengevoegd , of

telkens op nieuw gedeeld, en van een gefcheurd ; onder dc regecring

van ledige en niets uitvoerende koningen.

Eri Kayel de G/octe was wel , zonder tegenfpreeken , de eer

der Vyunfchen , ea luifter van het tweede Stamhuis -• maar na

hem wieid die verduifterd door de al te lichte involgingcn van

ludezivyk <!f Goedertierent ,
en verduyHcrde noch meer door dc

vervveide regeering van Rarel de Raale , ja verdween ten cene-

maal door de fwakheid van Rayel de Vette : na welke F'ranktyk

wierd beHiercl van verzaagde , blode, en wifpeltuirige vorften,

die een ander Geflacht de weg aanweezen om hen van de tijksftccl

§f te werpen.

Doch, aangezien lUrelde Einvoudige , de laatftc van her Kcro-

Stamhuis , Hertog van is geweekt
,
zo hebben de

Herjogen van dat landfehap ( tot den dag van heden ) zich wettige

naznaienvan Karei ds gyoote y en gerechtigde erfgenaamen van dc

fyan/cheUoon ,
en in tegendeel die van het derde Gcllacht , dat is,

de navolgers van HugoKapet ( waar onder ook Ludevyk de Xtr )

voor Vfnrpeuuyt en onwettige bezitters van het Rijk, veiklaard:

ïloch bier af elders.
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' Ivvief] Gcli)I< zyn voorzanten , moedig op c]e titelen vsn “Dï

'xAlltrc\m^eli]kAe y en DeeerPgfbonrrne %0')n van de Util/ge V.eik : uit

den ftam der Bourbonnen , die de yaloj\en in de regeering zyn gevolgd,

herkomftig.' zoon van ludtTPykde'^llItlufiuSy of de Rechtvaardige

bygenaamd ; naar een lange vetwachtinge, hy naar buiten .-ille hoep,

in het Jaar i638gebooren:inhet jaar 1654, het 16 zynes oudtrdoms,

binnen Rheims ^ met onbefchrijflijkfn pracht en tocflel
,
gezalfden

gekroond, in het jaar 1660, tot 5 . Ia» te lu^ ,
met 7vUria T?} f/a,óoch:.

ter van Fitippus koningvan plechtig getrouwd ; heden, in het

51 jaar zynes ouderdoms , en het 46 zyner regeerirg.

Geprezen] Ten rainflen van zyn pluymftrijkets ,
die hem, in

de gedaante van een So«, op de medalien flcllen , met de ver-

waande byfchriftcn : E V E X f, S E D D I S C U T I A M , ’K heb-

opgeheven y doch ~a'~e weder ver/iroojen., en taaien vallen’. NEG
PLURIBÜS IMPAR. F'ermoogende iepens veele •, NEG
CESSO, NEC ERRO , rt^ch ik 'Ra Ril , noch il^ raak van

heiboer: SUFFICIT HIC TERRIS, Hy it genoeg ook

voor ontelbaare waerelden

:

en diergelijke meer, te veel om alhier

te zaamen opgeteekend te worden.

Vceler Grooten ] Op zeekere Mcdaly ftaat rondsom het

beeld van dien opgeblaazen koning .* T.UDOVTCUS MA-
GNUS FRANC. ET NAV. REX. P. P, Ludewijk de

Gtoote, koning van Vrankrijk en Navatic , Vader des vaderlands’.

zynde op het ruggeftnk afgebeeld de Son , of *jPhexb»i , jydetide

in een ring van ftedenen vafiigheden, in het jaar ir>7j, in ?ye-

derlan.l overrompeld; met dit hyfchrifr : SOLlSC>_UE LA-
BO R E S , Den daagelijkfehen 41 beid van de Sön.

Maar zeker liefhebber merkt aan, dat da vorflen, dien ooit

de naam van Groot , (
die de t^orfl der rorflen alleen toebe-

hoord
)
zelfook na de dood gegeeven is , een treurig en ramp-

zalig eind gehad hebben
5 en verfterkt zyn zeggen met dit naam-

icgiftcr.

I. Cynts de Gro^te , koning der Petfeo j
in de flag tegens

de Scythen gcfncuvsld , en, na zyn dood, vanee^nvreuw gebra-

veerd.

2. xAlexanderdc Groot e , koningvan .Macedonien ..4pcn\'m dc.

bloem zyns levens, van zyn eigene boezemvrienden i'zodemeefte

gelooven ) met vergifomgebracht
^ hebbende geen tijd gehad van

een oogenblik, in z in arbeid te tuften , en de vruchten zyner o-

vetw’ioningcn te genieten*

3. .Antiochus de Gtoote, koningvan ; vet lonr een groot

deel van zyn rijk, en quam , ineen optocr, door de hand zijner

ondezdaanen , aan zyn eind.

D 4 4,Ti;ai'
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" 4. PompejHs de ^rootr , [{oomfch Butgcmeefter en Veldheer i

van zyn fchoonvadet uit het veld gejaagd, en van de geriogftc

l'onrc vanmenfchen fchelmachtig vermoord: onthoofd, en nauw-

iijlcs begraaven.
,

5. Hcrodef de Groote ^ koning van het loodfche land; zeer pijn-

1'jk, in flanken vuyligheden ,
overleden.

, 6. ^ntoninus de Groote , bekend door de naam van Caracal-

ia, Room/ch Uc'ifct ; door toedoen zynes 'navolgers, van zyn

dienaars vermoord.

7. yllfcnfm ÓQ Groote, koning van 'Zto» ; zsg zyn kinderen

tegens hem opftaan , wierd gedwongen de kroon af te ftaan

,

en de legers van zyn zoon, als onderveldhcer , re gebieden.

8. Sanibe de Groote , die zich keifer van Spanjen liet noe-

men ; in ’t gewaad van een pelgrim, op een bedevaard , fmaa-

delijk vermoord.

9, 7>eclro de Groote, derde koning v^n^irragen; ineen veldflag

regens de geblceven;

10. Ka/lmier de Groote, koning van Poolen', moeft, in het 37
jaar zynes ouderdom^ kinderloos overlydende, de ftam van de ver-

maarde koning Ptapfis in hem zien uitgaan.

11. lohannes de Groote , de II

,

koning van verloor op
een treurige wijze, z jn zoon Alfonfuf, verviel in een fwaatmoe-
digheid , enfticifaande waterzucht: doch niet zonder achterdocht

van vergeven te zyn.

12. Albohace dc Groote, de 19, koning van Granada^ wierd

van zyn onderdannen afgezet , en zyn ryk
(
na dat al 2 navol-

gers , door de oproerige gekroond , hadden geregeerd )'door Fer-

dinandus ( waar.meê de heer fchappy der .Jdoaren ia spanjen eindig-

de J 'vermeefterd.

13. Filippus de Groote, de /, koning van Spanjen
;
getrouwd

met loanne de Zottin-^ klecnhertig in ztjoleven , co ongelukkig in

z'.jn vroegen ontijdig fterveo.

14. ‘Henrtk de Groote, delF', koning van F'rankrykj gelijk vder

ïs bekend , jammerlijk meteen mes doorftooken,

15. Gnflavus de Groote
,
koning van Svveeden ; verraderliik

doorfchcoten, op een tyd als hem, tot aanwas vanglorie, helle-

ven ailernodjgft was.

Ja , volgens zyn opmeikingc, zyn Cenjinntinus dc Groote, P’'a.-

ifntinianus de Groote, Theodofini dc Groote, en zelf K^irr/ de Groo-
te ( hoe\ycI die bynaam in hen wat anders , bcduyde , en de

'

.. •. eerfle
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ecifle en Oudere van de tweede en jongere alleen Ondetfchci-

de) ongelukkig in hun leven , en lampzaalig in hun fterven ge*

weeft.

Nietgelooven) Niettegenftaandedegcheime..^//rWp , of’tvcr-

bond, buiten kennis van Haar Hoogmoogcnde ^ tot verftooiing van

Kferlatids tufï^n welvaaren ^ met geflooten.

Pompejus ] Deeze veldheer ( waaraf 51 en 56 p. J in Macedonicn

zo deerlijk van C^e/rfrgeflaagen zijnde, namzijn uiterfte toevlucht

tot de jonge Ptolom^ns y
koning van Egipteny broeder van de al-

om vermaarde Cleopatra; doeh deeze, misleid door zyn ongetrou*

we raadsheeren
,

heeft , uit reden van ftaat ( te weeten om de gunft

van den overwinner te verkrygen } deezen clendigen vluchteling

uit zijn fchip doen lokken , en ontrent den oever, in een (loep,

doorftooten en onthoofden. Zie, voor alle, Plutarch, in zyn le-

ven , en Lucams in het boek van den Farfalifchen oorlog.

Zoon) Lovis rc«j geheeten ; omdat hy , in het jaar i66r,

Allerheiligen y ontrent den middag , is gebooren : even-

wel doorgaan^den genoemd , wegen? het prinfdom Dauphi-

véyOiDeifinaat: '
t
gtQn Humbert

,

prins van , zyn zoon
Duuphln verlooren hebbende , aan de Franjehe koning , Fihps de Va-

bys y overgaf; met beding, datdeeerftgeboorenezoonenderFz-rfM-

/f/jekoningen^ zouden moeten voerenden titel van Dauphin: om
daardoor de geheugenis van zyn zeer beminde zoon te vereeuwigen.

Ierland'] Gelijk de koningrijken van EngeUmd tn Schotland onétt

de naam van Groot Britan)en worden begreepen , zo word door dat

van klecn 'Biitan)enhti regens overleggende Ierland verftaan.

Ecnfclioon en vruchtbaar eiland
; door de wapenen,

volgens de befte fchrijvers , nooit beroerd; van hun eigene konin-

gen geregeerd tot aan Henril^de II, koning van ; die, in

het jaar 1172, (als deeze met een inlandfche oorlog malkandcrcn

op het lijf vielen ) met een uitgezócht leger in /ey/tjur/ overftcekendc,

het gebied verkreegen heeft, en daar in van de Paus beveftigdtdoch de

eernaam van Koning is allercerft , doorde Staaten van het eiland aan

Henrik de Vlll , in’i jaar 1555, met toeftemminge van het I(pomjch

opperhoofd, opgedraagen.

Voorts heeft het veelmaalcn , door hulp vah de koning van 5/7<tw-

yn y gepoogd haar vrijheid weder te krygen; doch zonder eenige

vrucht ; terwijl het de goede voorzorg van de koningin Eliftbcth tot

haar oude gehoorzaamheid heeft gebracht.

SES.
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SESDE TAFEREEL,

Intreede van Zijn Koninglijke Hoogheid bin-

nen Londen, den 2.8 Januar. 1(^89,

BESCHRYVINGE
en Verklaaringc der Cyfergetallen.

Word I. vertoond Z. K. H. uit :gn J^alejfe gttree-

den y om de^ Hoofdgecommitieerden tegen te gaan,

De Prins van Deenmarken» Milord Grafton,
de Graaf van Denfchier y de Milords De la Mcere

,

Danby
, Churchil > &c. nevens de Graven van Naf-

fou, Solms,(ii^c. Benting, ^o, gevolgd van defk^ti-

Jandfche en Engelfcher/zi^er;'.

3. De Mar^uis vanHalMsiXi met de aanwec-

:(ende Lords van Londen.

4. Rekorder , Lord Major en Aldei mans van Lon-
den.

5. Aartshif:höp van Kantelberg, tnet alle :{ijn onder-

hoerige Bijchoppen.

(5. tyiartsbijchop van Jork 3 Btfchop van Lon-
den, ^c.

7. Sherifs, Vrederechters , Bailliefs , &c. met

alle de Hooge bediende der fteden Londen cwWeft-
lïiunfters alle tujfchen een dubbelde rijge van hunne 1(4-

rofen ingaatidei gevolgd van de Lichchaainen van alle de

Gilden , ifc.

o. Paard -en voetvolk^ van de Lord De la Meerc ,

dapper vuirgevende onder het verwellel(pcmcn.

Paard - en Voetvlock^y uit bet vcrjlreoide kpnings

leger
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getrokjien ^ vaardig om aan Z. K. H. den eed te

doen.

10. lerfcheewRoomfchgezinde Jlannde
om ontflaagen te worden,

11. Lyfwacht te faarde van Z. K. H. hchbende^ou'

derdeHr. van Zuileftein > die van de l{pning^ uitVi/i-

thalew S. James perk^» reeds doen verJjuy:^en.

ïz. De ({oninglijks hui:{en Withal en S- James > z^öör

1. K^H, gereedgemaakt,
15. - o/ Wellmunfter de hegraafflaats

der voornaamjk kpningenen vorften,

1 4. Parlaments huys., o/Wettmunfterbal.

De oude l^rk^van ^.V2i\Ai)S y
na ver[eheidene ver-

brandingen
, feboondir en heerlyker opgéhaald.

16. Het vajie Jlot de Tour , van de Trainbands in-

genöQmen'x die hetgefchut aan alle kanten doen lo([en.

1 7. De groote en vermaarde brug ; daar de tkoning

( 6 uiren te vooren ) om , voor de tweede maal, het Bjj\te

begeevcn,doorgevaaren was,

18. De volkryks kpopjiad Southwarke ^ (dat is't Zui-

dervverk) over de Teemsgeleegen , en door gemelde brug}

met Londen vereenigd,

19. Lambeihouze , k hofvan den Aartsbifchop van

Kantelberg.

20.
*

7’ nieuwe Qaflhuys in ToiekomfieldSj o[ de weg

naar Weümunder,
21 . Engel fche en Schoifchc Heeren ,

deJloet van Z.

K^.H. vermeerderende.

22. Trainbands op de weg van Windfor ge:{ety om Z,

K^IL in te haaien.

23 . Lyfwacht te voet van Z i\.H. gejlaadig vuur ge-

vende,

24.. Stads herberg op de weg van S\on , alwaar Z K.,

H. des nachts ,
s{oge:{egt is , hadgeflaapen.

O (choo-’
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O fchoone droom > die Londen deê verfchijnen
,

Maar ook te ras , en als een fpook j verdwij-

nen ,

Keer wederom 1 al zijtge een ydle niet

,

Men minde u meer zo gy ons ’t voorwerp lier.

Noch is ’t geluy der klokken in mijn ooren 5

Noch meen ik het gefchuc al om re hooren

;

Noch word ik hier gedrongen aan een zy.

En daar verjaagd van Widems ruiterys

Terwijl ik hem zie van zyn wagen treeden

,

En de Atdermam , de meêrdre en mindre Leeden
Des Staats

y

vol vreugd, geboogcn aan zyn voet 3

Bejegenen njet de allerheufchfte groer.

Ik ken de * de Bilchoppen, en Grooten

,

Aan hnn gewaad , en de andere Amprgenooten 3

Omheinigd van karoflTen > zonder tal 5

Noch peinfendei in het nad*ren , aan ’t gevaU
Dat die verftoot , die fchielijk zal verheffen

:

Zy zien het » cn zy konnen ’t niet bezeffen.

De grijze Teems kijkt uit zyn glaazen kil

,

En weet niet wat die ftaatzy zeggen wil

:

Waar hy zich keerd 3 hy hoord het bald’ren , don-
d’ren

Van ’c grofgefchiit : deftad üWd zyn verwonderen 3

En (preekt hem aan j vermaarfie rijkjrie'vier ,

Ont:(et u niet j hoor de oors^aak^ van^t getier.

Oranje, die dit eiland doet herleeven ;

Ve crfvyanden heeft uit het ryk^ droeven ;

T>e Godsdienft , met een ys^re wal, befhut

;

De V rijheid , in hetjlruikjen , onderflut 5

Die J{pmt om hier verwarringen y gefhilleny

En jalou:{y
, tefluiten en tefltllen

:

l^toon myn vreugd
,
gelyl^^gy :{kt en hoord,

Zy
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Zyfwijgc; de duikt onder, met dit woord.
En fchud zyn kruik .* het huppelende water
Wijkt Londen niet

5 ’t fpeeld , met een bly geklaater,

Voor Withals trap , en drukt de blyfchap uit

Met ruiflchen , heefch doch lieflijk van geluid.

Hier wierd de droom en ’t nachtgezicht gebrob- '

ken

:

Driemaal heb ik myn oogen weêr gelooken

Driemaal vergeefich naar dit vermaak gezocht.

En de intreê my weêr in het hoofd gebrocht.

Te meerder kon my deeze vreugd bekooren

,

Dewijl het fnel gerucht ons hier deê hooren
DaCi zonder pracht en zonder plcchtigheên

,

De Oranje VorSi in Londen was getreên : .

Te wijsom in die ftad te triomfeéren,

Die onlangs zyn fchoonvader zag regeeren.

Zo is uw print , hoe heerlijk voor ’t gezicht

,

Een vinding, b Romein

^

alleen verdicht

;

Uit liefde deed ge dus de Veldheer binnen koo-
men 5

ik hem onthaalen 5 in het midden onzer dreomen.

Lords'] Inde Suxifcbe aanteekenirgen van bevindmen dat

of by verkortinge Zore/ , Heer te zeggen is.

Biffehoppen] Welkealle, 'inEngdandt Baronnen des Rijks zyn;

van rechts -en gewoontes wcegen gemagtigd in alle 'T^rlamenten

,

als Paren van het Rijk te raaden, te handelen , te fchikken , in te

ftellen , te befluiten , &c.
Teems] Deoppetfte van alle tievieren in Engeland ,

die (gelijk in

ketooften de Eufrates B.rij/owV» en ) dit tijk bevochtigd en

vruchtbaar maakt.

Gemeenlijk word hy Teems,doch by de Latynen Tamafis, geheeten j

een naam van Ifts de Oufe, en Tama (twee rievieren , by Dorchejley ,

\n Oxfortfebier

,

in malkander vloejende 5 opdezelvc wyze als Joy
tnDan in het Joodfche hnd , en Dtr en D.m in f^retnknjk) tezaa-

wcngelafcht.

Aan
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Aan zyn oev^r leggen de plaatzen , ïVallmgford , Rjding , f-Ieulfyl

%iddenbeat , WtndfiY , SiAnes , Otlandes , Kingfjlen , Brentfort , Lan-

den > CD<^i<ivef end-, waai naliy zich, (mits hem dcftranden ten

wfderzydebegecven) meteen ruyme eh wyde mond
( by dé naam

The Ternes wc«/^ bekend^ in de laat vallen*

Kruik] .De rievieten worden doorgaans, zO van Poëten als ffhil-

deïs , afgebec'.d in de gedaante van oude gtyzaatds , met hoornen

op het vooihoofd , uit mofch en lifch uitkykende : houdende een

kruik onder bun ermen daar zy water uit ftorten , en in hun banden

een fcheepjen, of riet,of booten van overvloed.

Tot bewijs zal een plaats vao StAths den Leczer moogelijk vol-

doen :

'Valer ipfe bicornU
^

In Uvmtpyond nixuffedet InschüS M‘»d.

F'ader Inachus , draagende twee hoornen op hoofd, \lt'’joor o-verep

Waeerkruykleuncnde.

En het beeld van den Hjsyn op de m^dalien van Drufus, Domitianusj

en •Po/ihumus-yvan den Tjl^er op die van Jinton.Pim
, en M ^AtsreliHs-,

van dtnDonau, enden Eufrates

,

op die van Trajanus-, van de Kyl
op die van Hadrinnus > &c.

Beteekencnde de lange baard hunne veel eeuwige overoudheid i

de hoornen, hunne wielingen , en kronkelende drajingen ; de kruik

hunne bronnen, en odrfprongen ; het fcheepjen hunne bevaarbaar-

heid ; het riet hunne waterrijkheid ; en het hoorenvaa overvloed

de bevruchtinge der hen-emringende koorenlaiiden.

Withal] Een heerlijk huis, het hof der Verzockfchriften, ne-

vens de koninolijkc wooning van , van }ïendri\de yill op

de boord van den *rff»3.f,gebouwd,en met cen vyver van cm gcfchci-

den j wegens defierlijkevvitbeid der fteenen , van welke zy is opge-

getimmerd , de naam van IVlnte HaU 'm Engelfch

,

cn Leuc-ttmin

htiLatjn, dat is, IVitte hof, ontfangen hebbende.
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SEVENDE TAFEREEL.

Vertrek van Haar Koninglijke Hoogheid, Me-
vrouwde Prinflcsvan Oranjen, uit Hol-

land den, 20 Februar.

BESCHRYVINGE
cn Verklaaringe der Cijfergetallen.

Word ïi vertoond 9 Haar Koninglijke Hoogheid, in

het Stamc ja^t y van eznigc aan:{ienlijl{e Leeden van
on:{enSiadiZ haar affeheid noemende.

2. De Gedeputeerde j Obdam > Alewijn
,
Valke-

nier , en Steenhuyzen
;

uitge^^onderd om met H.K.H.
naar Engeland over tefteel^en.

g . Het l{oningl$jl{efchipihe^et met juychend hootsvolh,^

vol verlangen binnen boord te ontfangen.

4. Herbert > van verfcheideyte fcheepsbe-

diende op het oorlogsfchip > Jlaande om H.K.H. in het op-

l^limmen de hand te biedan*

f . Des }\onings afge:(öndene fcheepeni die totgeleiders

smullen dienen.

6 . Schoepen van den Staat , t et het s^elve oogmerk^ gc*'

reed,

7- Speeljagten van allerhande scoort van menfchoiy

hegeerig H. K. H. voor het laatfl noch te aanfehou-

wen.

8. De pad Briel, tnjjchen hetmaft en touweYf{^:{ich

heel plaijisrig verteonende.

Toe
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TÖc noch toe geen gewag van u i 6 Stuardinn'l

Wy zullen evenwel vereeuwigen uw min* .

Uw zorg 5 uw hertzeer, en uw te beklaaglijk lijden ,

Terwijl de Prins vertrekt om voor uw recht te ftrij-

den.

Als u zyn laatfte reên noch galmden in hei oor

;

; Het huilen van de wind verdoofden uw gehoor

;

Ën niemand tyding van den Ammiraal quam bren-

gen,-

Ah 1 wie verwonderd zich die u ziet traanen plengen?

Doch , in die droefheid bleef de zedigheid u by :

Gy helde onnut misbaar , heldachtig, aan een zy.

Bedwong uw tochten met een tegenwicht van ree-

den

,

En offerde , voor hem , den wierook der gebeederi.

Maar, hoe PrincefTe, is ’t waar? wat hoor, wat
zien ik hier i

, Vertrekt gy na de BriV? laat gy den

Die u fo diende ?. eilaas , uw beeld droeg in zijn

harte ?

Met zijn geneegenheid alle Engelanders tarte |

O ja
;
daar ligt het fchip van Herhxt voor den

Brie/

:

• O wreede droefheid’ wat een (leek
! gy treft de ziel!

Laat ik haar bidden : neen
,
geen klaagen fal toch

baaten.

Haar vah te houden is een mifdaad , waard te haaren.

Dochjfchoon ik treure,en zit bedolven in den druk,

" ’k Misgun Maria niet ’t begin van haar geluk ,*

Noch ’t Leger dat ze, by deaanleideren behoeder.

Ook ’t lang gewenfcht gezicht geniete van hun Moe-
der.

Sfuar-
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Slurnlin) Gebooren, in het jaar 16^2, ( twee jaatcnvooi haat

7.ufter^w’>4) uit honing als loen Hertog van lot ki gelijk

boven 6cn 50pag.i5gezcgt.

roch het zal moegelijk den goedgunftigen Leezer gevallen hier

het Gcflachtregificr der StnanUn te ontmoeten : die wy begin-

nen met

1. D^'vid Stuanh die tegens de l?»gr/yc/f Koning Edn(tnl de Hl
oorlogde ; vvierd ip de veldflag van Vwham gevangen : zat 2 jaarea

in hethienis , binnen Kottlngham

:

ftietf zonder kinderen na te laa-

ten, inhetjaar 1270; in z jn plaats fteldemen

2. Robbert Stuanl y zuftcrs zoon van gemelde ; overleed a

na verfcheidene veldtochten tegens Engelfchen

,

na I9jaaren te^

geerens, gerufteliik in het jaar 1390J acliterlaatcnde , onder an-

dere kinderen
, Jen, die zyn vader volgde in het rijk, en zicli

mede

3. Robbert dedc nocnien ; had een eenige zoon
, geheeteht

Jekoby die , van hem oait P'renkryk zijnde gezonden, op zee van,

de Engeifchen wietd gevangen; 't geen de vader zo rcr herten nam »

dat hy van droefheid ftierf; waar op de koninglijkc heetfehappy iS

jaareu Üilüond : terwijl trouwde

4.

' De gevangene Jekob Stuard

,

in het jaar 1424 , met lebanttd

de Hertogin van KJarence ; doch de bruitfehar, die zy hem toebracht

,

niet genoeg zynde om hem uit den kerker te verlofien , wierd by
genoodzaakt voor het overige geld borg teftcllen*, 23 jaaren daac
na, tevvceien in bet jaar 1+47^ is hy , door toedoen van ©«<»/-

tery den Graaf van ^^Uholut, zyns vaders broeder ( die naar het
rijk ftond) verraderlijk , met veele wonden, oragebracht.*

5. Jakfibde II volgde zyn vader j welke het kafieel Rokshwg
f’tgcende Engetfche \ar\ de Schotten langen tijd bcze'cn hadden

^

belegerd hebbende , door het betÜen van een grof gefchut , in ’t 29
jaar zijns ouderdems

, wietd dood gefiaagen ; laaiende het rijk

aan

6. Jakob de III, ziJnzoon; getrouwd, in het jaar 1469,33»
^^a-rgareta, dochier van de koning van 'l^crtt egen', liad het onge-
luk van in den haat zijner onderdaanen te vallen , terwijl by eenigc
oproerige poogde te firafFtn ; decze flaan de z jne by Sterling, en
dryven hem , door lier vallen van zyn paard reeds verfwakr , op de
vlucht; als wanneer hy opceft watermoolen word achterhaald en
omgebracht.
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7. U\nb de I r was zyn zoon, en erfgenaam van het rijk;

trouwde met , dochter van def^lll, koning van
Engeland-, oorlogde ( terwijl gemelde , overzee, voor Osc,..

«ij^Iagy óoot Ludevvjk de 1 1 y koning van l^rant^ryk, aangehilft ,

tegens de £»j|e /c/jew ,
en dreef ben op de vlucht doch, devluch*

tende eindelijk weder op hunne vet volgcis vallende , floegen hem
dood, by de berg F/ciÉ^t/ö» in , inhet jaar 151J,

8. lakdde^, zijn zoon, quamnahemaan hetnjkj doch, we-
gens zyn onbedreevene jongheid , onder voogden gefield; trou-

de met Magdulena y dochter Vin Feanctftus , Von\ï\.^ \sa F'rankfyk %

in het jaat 1557 ; deeze fietvende, zonder kinderen na te laaten ,

weder m«t \Urmy dochter van de Hertog vanCwyê; by welke hy

tweezooneo teelde, beide jong gefiorven, en een dochter gehee-

ten ; oorlogde itgens de Engel/che, en als die , inhetjaar

1542, de zc ’ge behielden , z -> ftierf hy , weinige dagen daar

na, in de lente zyner jeugd, van hertzeer; vervallende het rijk

op zyn dochter

9 Jtayia StHard y ten huwelijk vergeeft verzocht voor Eduardy

cenige zoon van Henrik.de koning van Engeland
;

dus

.ces corfpropg van vetfebeidene oorlogen
;
gehuwd aan Erantoit ,

Dolfijn van zoon vau Henrik de U y in het jaat 1558;
deezviinhet 17 j.iar zynes ouderdoms overlydende , een w'jl tijds

daarna, nu 22 jaaren oud zijnde , Henrik Siaard y Graaf van

jlrUi y de kpningJijke ,rnagr aan zich behoudende . tenderden, na

hergruwclijk vermoorden van deeze, aande Gta^fvan ’Both'vjel y

eindelijk . in gevlucht , van een eedgefpan regens de konin-

gin beticht zynde, in het jsar 1 587 , het 44 haares ouder-

doms, on hoofd: haar volgde

10. lakob de koniog van , en 7 v^n Efigeland y haat

zoon, gelijk boven 49 pag. gezegt is j deeze wederom

I I* 7(Wr/e 7 , zynzoon; in wiens plaatsgckoomen Is

12. Kareldelly zynzoon: na welke ( z'eboven van alle deeze

koningen ) tot navo'ger verklaard is

13. lakcb de II
y zyn broeder, Hertog van , vader van

T^Uriuy en An-na -, gelijkwc op de genoemde plaats hebben aan-

geweezen.

'Batavier] Doót 'Batavieren vetfiaat men gemeenlijk de HoUaa-
de<Sy ho^'f/eX dt Gelderfcht het otidfic gedeelte van het rechte Ta-

tavien
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'ttvihn bezitten : ’tgeen , om de hoogte van het laod,ahi/d bewoond
isgebleeven, en nooit vcriaaten.

Vn'dk Batdolen geenzins zynnaatn ontfingvan eenen Bj/o
, prins

der Chatten, of Heffen

^

die zich hier quanfiuis zou neergezet, en
de grondflag van verlcheideneplaaizen gelegt hebben; maat van de
hoedaanigheid der landaatt: aangezien , of goed
en vet land te zeggen is/

Ookryn’er veekrhande geweeft: hy Dio Caftius ontmoet
Ons tweemaal deeze naam

,
gelijk ook in hetopfchrift van de voor»

hoofdfteen , in degtondflag van des keifers lie-am herbouwd wapen-
huys, xox Ruombmgornttnt Leiden y door het ploegyzer oudekr.

JadenaanivanB<ïr4'ü;<tisvoordert^«rre«, Heffen (
die onder

deregeeringvan in't.iaar6o, uit Duytsland overquaamen)

lang bekend geweeft : gelijk dat, uit Schekk, Clu'jerusy Scriverms ,

en f^ander Hucven, regens luninsy Du\n , Hoviomagus . &c. genoeg-

zaam beweezen word \ 3inSim.'-ja>iLeeuv~jcn \x\ zyn prijswaardig boek,

Batavia llluflrata

:

en in de Bcfchryvinge van Leiden,

Maar die van Holland (gelijk ook Zeeland) is, ontrent het jaat 800*

}A\t Deenmaah^en gekoomen .* teweeten, toen de DeencnyHoltfleimvSy

cnKoormannen y deeze landen hebben overweldigd , en verfcheidc*

ne plaatzen , naar de naamen van hunne geweften, hernoemd. Zie

,

bchalven gemelde van Leeuvvón , Boxlmnius en Pont anus t

Hoewel andere Holland Holtland heeien , als hebbende eertijds

veel bolTchen en waaranden gehad : van welke men noch overblijf-

zelen ( meert wortels en ftronkenvan eikenboomen ) midden in

de zee.by Te;tr/, CatvvykOMïcnthct Hnjf te Brilten,en Isfocrdvvyk»

en indeveenen en de grond der waterloepen varl ver-

neemd ; volgens het fchryven van lunius tn Buxlmniu!.

Andere weder, wegens de lichtigheid van haorveenigebovengrond,

Bolland: doch zie terrtondgenoemde

Hfybert'J Als Z. K. H* z 'dert het vluchten van de Koning, met
eenpaarige rtemmen , van óeSiaaten des rijks xox^ïins Bjegent was

verklaard , zo is d.n Acimir. Hetbert met 4 oorloogsfcheepen. het-

waars gezonden , om de koninglijkc Prinflesaf te haaien, en naat

Engeland over te voeren.

Ondcr.'uflchen hebben de Heeren Staaten svan Holland tn We(l~

Friesland
(
aan wlen door H.K.H. fialmeefter , de H Viüeers y het

aanrtaande vertrek was bekendgemaakt) eenige uit het midden van

hen vtikoozen , om H.K.H. te vergezeUchappen , naamclijk, dé

Heeren, Van OhdamvjZgZnidiQ Ridderfchap y Altvvyn^din Dordrecht y

Valkenier van AmHeldam , en Steenhuy^èn van Al^tnaar.

Dus vertrok H.K H, dén 1 8 Febr uit den , ( hebbende met
E z aect

I
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zeer beweegiijke redenen van alIedeHooge Collegieyt en Vergaderin-

gen haat aficheiJ genoomen
)

ever Maai/lujs au óen Briel

:

van waar
zy.den 20j onder het loflen vanher gefchui, en her toejuychen van

duyzende menfehenjis zeil gegaan.* nadat zy n Jaaren en eenigc

maanden in deeze landen haar verblyf had gehad.

Briel] of Brehtl y een Znyd ^ HotU^idfche ftncl op her eiland ybo-

rctiy hebbende, zo w;l aU , zyn naam van den burg f/e/hiw;.

waaraf 23 pag.

Meik midlerwijien aan , dat Wf/ een afgadndc diepteheduyó , af-

kamfiig van het woord f-ldlcn , dat is , , neder^al^kf»

,

&c.
dus is Sn’')e gezegt een breeden t^fg^ngcn rtorring in de zee; en Helvoity

de voet van het v.töe land, aan de zelve diepte. Zo redenkavcld

rntèrgenoeindc Stm.-van Lreuwe».

Moeder
]
Het is aanmetkens waardig dat ook dckcifcrinnen , ctr

Vaidelijke vrouwen, op de krygsmedanen der oorlogende keifeten

plaats gehad hebben,

Sf-jtyus (lelde zyn luUa D'jmnay en Antomnm zyn Fauftin^ymet het

bvfchrift van VESllS VICTRIX, dt O-jcrn-jin'icr , Op de geldmunt,

ais diekeilcrinnen haar mannen cens van een veldtocht, door haat

bekooilijkheden.t* huis gehouden hadden.

Maar Alcsander heelde Ih U Mani^a zyn moeder af in de gedaan-

te van met fpiets en fchild gewapend , nadat zy met hem uit

een oorlogstocht wedergekoomen was, nevens het zelfde byfchiift:

VEI\US V5CT111X. , I

Doch indien zyden oorloogende in het leger hadden vergezcl-

fcbapt.zo wietdenze de htofdersdesHeirirgei ( op de medalien geheten.

Dus zetleden Jïfrff'e/tr .Aurelius en ’itverus

y

tereerenvan hu.'^ne

rcisgcnooien , F-wfi na cn luUay op hunne imdaüen een z trend

vrouwenbeeld, dat zomtijrs een vogel op de band huu.l, en nevens

iiaar 2 ot 3 vel hekkenen , of arenddandets : of een viouw voor

een brandend altaar flaande mei ecu c fr-rfcheal indeeene, cn een

kiilje met heiligdommen in de andetlnnd : envoorhaar cctiigeveld-

tetk 'cien, aldus omfchreeven : MATRI CASTRORUM
, 'Moider

des H irhifrs. Zieide Aanteektningen op mijn ROOMSCHE KEI-
5ER NNENi daar ik, in't 17 hoofdft. het gelbcht van de jongste

Innjlin.s heb beichreeven en verklaard.

, ACHT-
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ACHTSTE TAFEREEL.

Aankomd van HaarKoninglijke Hoogheid in

Engeland, den 22. Fcbruar.

. BESCHRYVINGE

en Verldaaringe der CyFergetallcn.

IVord I .vertoond aan de eenz :{ijde Haar Koiiinglijke

Hoogheid adn lani getreeden, gevolgd

2. van haar hofdr.t cn ftaatjufferen , die de Hove-
lingen de hand bieden

, ent een voor eeny uit het jagt

leidtri :

3 . Omringdd van de oorlogtfcheepen en jagten
, dts

haar tot durver hebben vergc:^elfchapt , en beveiligd.

4. Aan dc andere :(ijde de Lords , Edelen en Gee[le-
lijke van de Provinciën

;
ah mede

De Alderniaos en Scherifs der naajie p!aat:{en,

^ich aan de voeten van H.K. H. werpende
^ haar band

kurende , en verweH^tmnzndcy

6. Voor een voornaame herberg , waar uit cntelbaa^

re mcnj'chen H.K< H. aankpmfi blydelijk, aanjehoutven :

7. Alwaar een l^ogs gereed [laat , om H. K. H. af te

haaien , en na Londen tc voeren

:

8. In het midden van eenig Erigelfch HolIaiKifch

^voetvolk,^ dat giek inpöfluif \et om i
met dapper vuir te

geven, haar well^pom te heeten-

9 . I o. En,iK het verfchiet^Jirandkafteekn
, waar op

hetgefchut 3 aan alk kanten 3 wordgeloft.
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Zie de Engelander hier de Stuardinne ontmoeten

Tc Greemvichi en,vol vreugd, zich werpen voor

haar voeten,
' Terwijl de zcerrompet asn de oever word gehoord.

En ’c bald’ren van’c gerchuc
,

geloft aan jederoord.

Nu vliegt de droefheid weg : de roofen van haar

wangen

En lelien zyn met geen traanen mcêr omhangenj
Het klaaglijk A:h , en ’c onverzeitelijk

(Ty/tc beulen van het hert) verdronken inde
Maas ,

Toen hlerbext zyn Prinfes (na zy met kracht van

reeden

Volk voor haar wen^chen had bedankt) in’t jacht

deê treeden

;

Vertellende wat nu Oranje had gedaan

Tot weldand van de Erit ^ en meerder zou be-

(laan

pm ’t rijk te fuiv’cen van inkankerende peden 5

Het floopen der aloude en nooirgefchonde vellen

Te ftutten j en de moord , waar mcê de aarrs-

vyand dreigd-

Na welk verhaal Mary haar oor gewillig neigd

,

Niet denkende, in die vreugd, aan ’t h:.bb’icn van

de baaren,

pie’c vrouwelijk gcfl?.chc ontroeren en vervaaren

;

Dus , eerze ’t weet ,
genaakt my Greenwichs oever-

zand ,

Enzec voorlpoedig v^cêrde voeten op het land.

^ r gezicht vernoegd ons van deeze ed’le lafencelen :

]Vl3aralsOr<i?»/ezal verwellekoomen ,
flreclen.

En kuflen zyn Prinfes j de Dapperheid de Dcngd',

Zo wy dit zaagen
,

ach, wy linolten weg van
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BYVOEGZEL.
Op de verandering van het weder , na dat H. K.H.

was gelander.

Maria had haar voec niet op her land gezet

Ofde oceaan begon zyn golven wcêr re roeren.

Wat hccfc die wrecde 20 bed wongen en verlet

In de oorlog
, die hy met de winden plag te voe-

ren \

Door olie word de zee gepaaid , geftreeld , ver-

zacht j

Zo ’c blijkt
,
uw minzaamheid

, Prinfes , heeft

mee die kracht.

GreenwicW] groene kr^tm^e o{ inham \ een plaats in Kent 9

niet verre va ) i eert jds zeer vermaard door de haven van de

Deenfihe vlaot
, en der Detnen wreedheid , in het jaar 1012, aan den

Aarisbifchap van iCrtwrp/iej-g getoond 5 doch heden bekend niet al-

leen door de trefifelijke huyzen, van Hendrik de P'll 9 cn andere

votften, aldaar gebouwd; maar byzondetlijk door de geboorte van

de nooitvolprcfzenc koningin f/ryrfi’erA; heeft een verrosakelijkge-

z cht zo in cle kronkelen en bochten der xievier, als op de fchoonc
groente der weiden en velden.

Maar het is het veiwonderem waardig dat onder de haaftige fchrij-

vers en verziamelaars det l^euwighedm zulk een verfcliil is,aangaan-

dede plaats alwaar H.K-H. is geland.

Eenige willen dat zy aan het eiland ( Athanaton, om dat

quanfm's geen flangen daar op woonden , of aldaar konden leven,

van Sotinus *Po!yhtftor valfchelijk genoemd )
door de rieviere

of Wuntfurne , van het vafte lafte land afgefcheiden , op het land is

getreeden , en te C een welbekende zeebaveiO van dc£«-

gelfche Grooten ontfangen.

Andere meenen dat zy te U'olvvich ,
eenigp mijlen beneden Green-

Qwfó , aan den ï'fmf gelegen, te lande gingj doch wy liebbenons

doen onderte hten , dat H. K. H. met een jagt
,
den 2; Febr.

morgens, te -j c/j is aangekoomen , van Z- K. H. met een

TOeibark ontmoet , en 'savonts, ontrent S uiren, tot Londen op

gebracht : waar op Ha^re Hoogdeden des anderen daags , on-

rrent ten 1 1 uiren , ’s nüddaags , voor Konirg cn Koninginne van

E 4 £rJ.
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tngeUnd , yfttnkvykt en leAancl , op de beftcldc pkatzcn van de ftad,

zyn uitgeroepen.

M.aas) of lijjyn’, want de "Maas, deeze verbekcnce rievicr in

^yn boezem onifangendc, vernietigd zyn naam, en werpt, on-

der zijn eigene, twee verrdieidene wateren in de Noordzee.

Zo veranderd l)y zelf, hy F^oiterdmi VUaulïn'^en ^ zyn naam
in die van Merve

,

naden Ff,infche koning \j(r6Vdus, die alhier

zijn hof heeft gehad
^
zo de hooge en dü-ke wandmuiren , on-

trent Doïdyecht

,

in iiet water Ibande, f tei wijl de overige, door

door den oorloog en den tydneêrgeftorr, liggen verdronken ) noch

heden beveftigen. ZiefisAr/joy^ir Tooneel der Sleeden

Aloude vcften] Moogcl jk met geen minder wreedheid nis waar

mee de ftadrijke landftrctk van de onmenfchüjk word aange-

taft, daar de heerlijke en aloude Oeeden, hfeidcIbfy^^TVsrmf , sphrs ^

T^'lanheim y Oppenheim , Ladinhurgy f:n F^ydirk»^ heden adcen afch

en piiynhoop zyn : terwijl de , ( met het vetbrandfp van

alle de dorpen tuflehen en y tot aan de Mtr/r/toe) het

gcheele land zo onbruikbaar poogd te maken,d3t voor nienllli en dier

daar noch voet zei nocli herberg zal gevonden worden.

Door olie ) Tuflclien Hoiiiei\ de Ncorderfirand van Pemeua ftwee

eilandekens van der zo genoemde Onadefiu Schat land) hhecümea
een zeeket engte van ontrent 2 mijlen, alwaar de zee, wegens

zijn byzondere ongcftuyrtiigheid , ten hoogften gevaarlijk istdoch

defchippers, moetende die engte doorvaaren
,
gieten een weinig

olie op het water, en ziet ! de zee word ftillcr, en zyn woeden-

de baaren gemakkelijke: ; doch de olie is niet over het waier ver-

fpreid , of de golven verhefTco zich vinniger en ongefli ymer als

te voorcn. Zie de befchryvingc van Schotland , en de Aantcckcnin-

gen over de Zaamenfpraak van de Schipbreuk van de herllelder der La.

rjtt/f/jf taal
j

Delidersus Erafmui.

NE-
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NEGENDE. TAFEREEL.

Uitroepinge van Hunne Hoogheden tot Ko-
ningen Koningin van Engeland, «Scc.

den 2:^ Febru?r.

BESCHRYVINGE.
Worden i op de voorprond , Hunne Majeflei ten

tende vertoond : :(ii?ide de jcboudcren met i{<:mng-

ltj!{e mantels omhangen , en het hoofd met een kptleriij-

ht kjoon , de hand met een vorfelijke fceptcr , verjïcrd s

doch del^onmghoud a^ijn hand aan een waercldklootjwaar

op Eiigeiaod , Schotland j Ierland , V rankiijkj cn Ne-
derland afgehcelu , onder deea^c letteren •* L I u e-

randa Li b ERA; Verlos die verloll moeten zyn.

Voor haar, diz van het Hooger - en het Laagerhuys

,

hunne Majefleiten geluJ{^ wenfebende ,cn onderdaamglijk
s^tch tot alten dienft aanbiedende.

Beneden , de Kpningen van Engeland en Schotland»

en de t'rincen van Oranje 3 doorluchtige Voorvaderen
van hunne Majtfeiten j aan w€èr:(ijden het wapeyi van
Groot Brirafijen in marmer uitgehouwen.

In het verfchiet , dz plechti<^e Proclamatie , ofUil’
roepinge ^-5or Withehai gcfchiedende ponder hetfleeken

der trompetten
,

en bet vreugde gefchreeuw van ontelbaa-

re menjehen-

Eindelijk̂ , boven in de lucht
,
een losgerolde wimpel

,

voerende dit byjchrtft : SiS bonus ó FELIX titJ B

tuis! Wees aan de uwe ,
o nieuws Koning

»
gQ'.d-

daadig» en gelukkig.

o?
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Op de Afbeelding van'

WILLE 4 de DERDE,
Koningvan Groot Bntanjen, Vrankrijk,

en Ierland.

H ier ziet de Nijd zich blind, en harftvan onge-

duld :

Maar gy, zie nu, met vreugd , Vorft iVtllems hoofd
verguld

,

O NcèrUnd > met de kroon van ’t Saxifche Britanje

,

Dat nu haar heul zoekt aan de ftamboom van Orantel

Zie die Naffoufche telg nu tot een boom gegroeid

Aan de oever van de Teems , die nu veel iraager

vloeid ,

En zou ( waar ’c moog’lijk) in een dille poel ver-

keeren

Oji nooit de fchadow van die fchoone plant te ont-

,

becren

,

Wien ooft en bloeizel
,
door een aangenaame lucht,

Zijn hert vei fterkr, en drijft de droelbeid op de

vluchi!

I^cêrlandfche gy hoord de krijgsorkaanen huilen,

Vertoefniet 5 repu; rasj bier konrge veilig fchuiienj

Dit Koninglijke loof verdrekke u voor een fchdd,

Waar opdedonderkaak vergeefs zijn krachten Ipild.

’TisEw^e/^w^gelukt 5 in veertig winterdaagen

Was die rampzalige bevrijd van duizend plaagen ,

Terwijl de Oranje Zon zich boven Londen field

,

En ’c ongediert verjaagd ,
verbrijzeld ,

en ver-

fmeld !

O bede Vorft
,
verbeeld in mijn gelijkeniflen ,

Diaag ook \ooï Neerland zorg, ’ckan u niet langer

miften.

Al'
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Al heeft de Faam met uw verheffing haar verblijd,

’T is geffn volmaakte vreugd , wanneer gy van haar

zijt :

Zy vreeft een fwaarder dood, Heer Koning,aIs te fier-

ven

Door ’s vyands ftaal ; dat is ; u, voor altijd, te derven!

Op de Afbeelding van

MARIA S T U A R O,
Koningin van Groot Britanje , Vrankrijk,

en, Ierland.

D it is Maria y die deugdrijke Stuardinne ;

Hier opgetooid gelijk Britanjes Koninginne

;

Dien *t hari zo weinig aan den gulden fcepter kli)fr>

En , in haar groot geluk, fteeds onverfchillend blijft.

Schoon haarderijgel van zoveel gekroonde Vad’ren

’T bloed kon doen branden, en opfwellen in haar a-

d’ren ,

Zy blijld bezaadigd
,
en haar agtb’re Majefteit

Is overtrekken met een zachte nedrigheid ,

Maar mee ze Livien trotzeerd , en Agrippijoen

,

Die A dol van ftaatzuchr,op het treurtooneel vecfchij-

nen

Van Kom es Ka pi tooi , en Nero en Auguft

Ophitzen , cn het rijk verftooren in zijn ruft.

Vorjhn ,
gun dat ik

, in ’c gedrang van Zo veel men*
fchen

,

U meê begroeten mag , en mengen mijne wenfehen
Met die Engeland : brchoonedageraatl

Verquikder van een droeve en onderdrukte Staat,

V erfiagene, angHige, en bekommerde onderdaanenl

Mijn oog verpooft de tong
, en fpreckt met blijde traa-

nen V an
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Van de oude iiefde, waar mee T^eêrland zwanger

ging

,

Toen zy u als haarVrouw, en Landvoogdes
, ont-

fing.

Oin dceze Helde wil toch Neerland niet vergeeten
Maria', heefizc ook laatlt zich in uw dienligequee-

ten

Gelijk een krijgsheldin j zy wenfcht geen ander
loon

Als ’c zaamen- vlechten van haar Pijlen en uw
Kloon.

Saxifihr'\ Dat de Ungelandn s van afkenaft D»iifchcn en S^txen zynj

iiboven opdc i4pag. gfzegt.

Een boom ] Ziecophet devys det Prinflen van Oyauje: T A N-
T>EM F(f SURCUlüS ARBORj AlUmk^ns tvciïiI een teen oïtin-

j}e ff/rnit tfn jici kf boord-

Ooftea bloeizel ] Ziet op een ander devys der genoemde Prinf-

fèn ' ET FLORE ET FBUCTUj hn door hntir bloei\ei, en door huAir

•i;yuchlen ’senfKtkt de oranuboom,

hterlandjcbe Hj)yn ] Of dc beneden . omvangendecn ver*

ÓtcWuécGelderUnd fOwrlJel, ï^rieslnnd t en HolUndi vanv.iens uic'

teCile uitwateringen , by de burgen E/éwr cn , 23cn24pag,

is gcfprooken.

Zyn middclfte was, wegens het afieiden van de aangroeiende Lek

<en ecnemaal vermagerd , door leiden loopende , wtl eer by Catvykt

in de algemccue watervloed , (de gemeenlijk genoeiocij

in het jaar izo, voor 's Geboorte, loegeflopt J zie Phiup.

Cluverus de 3 R'xni alveis.

XS^och de middel Rhyn had , boven en beneden Leiden , v:r*

fcbcidenc takken en verdeellngen ; opder welke de I{i»bern of

Ktffnem de aller- bekemUie , hmeaen Alt^'nnn' , hy Egenond en by

Pelten, zyn uiiwaferin;,en beeft gehad; gelijk Theod [{ykim , in

zyrj Aanmeikingcn over Tmitu , (425 eii426p32J uit C'cr/3/««tw,

£sic. bew Jft.

vo-rrs was meede ,
aan de mond , x>f nitwareringc by Cae-

jpyk , een kafleel van Druf'*^ * broeder van de keizer Tiberim,

aïtbopvvci ; en van de zoldaatcn der laarere keifers bewoond : noch

brdfn met de nairn van 'Eïiiien'iurg of het te Britten, ver-

maiid; aangezkn ccglondOag en ruïnen van zyn muiren entoo*

tens
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rens, Ontrent i6co treeden van Caiyvyby by ongewoonlijk u»rg-

loopen van dc Noordzee , zich bloot vetteonende , delitfbeb'
bers veelraaalen gelegenheid hebben gegeeven , cm fi^meinfihe

medalicn, beeldwerken huijsraad , marmer -en tkchelfteenen vel
aanmerkelijke byfchrifren , op te zoeken , en te vinden : zie van dit

hijys mijn Aaniflckeningcn opde ROOMSCHE KElSERS, 47>4S
en 66 pag. en op de KEISERlNNEN, i, 661 enfy pag.

Befte voift] Gelijk Triï]anns onder dc Rcomfihe keizers > volgens
zyn medalicn , w.aar at boven 24 pag.

Onvetfchillend ] De beCchryvingc van de
( by Oaudtamu^

op het Burgemecftctfchap van Thcodcyus te vinden) zou
waarlijkdeeze onvergelijkelijke koningin locgepaft moogen wor-
den ; zy luyd aldus .*

Ipfa (fuidemVitVJS pyctium ftbi t {ol.ttjut late

Foytnn<ie ficuya nitet , nee fafeihus pUis

Ey^gitur
,

flan/uvc pftit cinefceye vjtlgi.

Tiil opis exterriit cupiens , niündiga Inudif
;

D.vttiis tinimofi fuis ; iyemotaqut embtis

Cajil/»s
,
ex at:d mortalia di spicit atcci

t/lttamen invitam blanclè vejiigat , & ttllï^

^miit hotioy.

Df Deugd "jeyfiïfl^t y{kh \(lf tot Icon ; munt uit \oniley van het geval

\i(h telaaten ontroeren: Jvitns gemoed dooygetn henge amp^en"woïd op'

geheven j die geen vrengdgefchreeuw vci \oef^t bekend tevvtevfn\

geen hulp vnn buiten kmand (i^iifchende I geen lofbegeerende ,
grcciich cn

moedig cp (mar tigene gaven
y in nl'e voorvallen geyujl en onvey\etie!if^

o^iet^e^ ali van een hoegentooren , neder op het gevvoei dtr aattfei tiekoM'

meringrn: des niet tegenjlaandt vvord-\s evenwil van de €er y alfated^m'

d( y achter aangeleopen
, en givrydt

Vvtcn'] Zie van de ftaatzucht;ge Lhia,in nccH hoogmoediger v-/-

grippinay óe Roomfche f brijvers , Taciiut ,
Suets/iius y &c- enmiftl

ROOMSCHE KEISERINNEN > 13 enyopag.en 17 en 74 pag.

KtygsheldinJ Zie 3 en 6 pag.
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T H 1 'E N D E en

LAATSTE tafereel,

Krooning van Willem en Maria
;
den ii A-

pnl , deezes loopendenjaars.

BESCHRYVINGE
cn Vetklaaring der Cyfergetallen , ftaande in de

plechtige Proceffie , waar meede haare Maje-
fteicen na de kerk van Weftmunfter zyn

,
gebracht.

Worden vertoond , achter de Hofbediende (V hUutff

laaken tot aan de AOdykerk^ over de weg fpreidende ) de

jonge Maagden ( bloemen Jlroojende ) en der K^ningt

Kampruuer
(
de Leenheer van Schreelrsby , ) gaande

1 . Tamboeren , met hun Tamboer JV^jcor.

2, Trompetters , m hun Sergiant i lompetter

:

Munkanten,

5- Klerken 'van de Kancelery
,
gelijk ttlle de volgen-

de, jedernaar ^ijnrang i op het prachtigjie uitgedojK

4. Kapeilaanen, die dignizciien, ofbedieningen, heb-

ben,

Kapellaanen, tot dec::[e Proeejfte uitgekpo:(en,

6. Scherifs cn Aldermans van Londen ; Meejlert

van de IQinfelery

:

7 Kcynngs Rechtsgeleerden-

5. Procureur wSolliciteur-Generaal.

p. Meejlert der Requeften.

10. Eery?cSergeant van Wapenen.
11. Lyffchildknaapen, Private

kamer.
j2. Lord



Naar ENGELAND. 79
la. Opperrechter j van Couimonpleas^

Gemeene Bank; dte van's h^nings Banks Mcciiervan
Rollen; Lerd Hoogbaroiij

13. Nteuwgemaal((e RiddQisvan Baciftoof
, van

Hendrik de iV mgefteld.

14. Baionnen van iicExequer; Rechters van des

K^nings en de Gemeene Bank^,

15^. Choor zangers van ’r lening: Kapel te Weft-
munfter : PrabendariÜen.

16, Mecjier van'^t [uweelhuys.

1 7. Herauten en Porluivaniz van wapenen.

ib. Baronncfien, ip.Vicecoimeli’en , Gravin-
nen , Markgravinnen.

20. Provinciaal Heraut van wapenen.

21. Baronnen, Viconten, Graven , en Markgraven,
l?uiten die KcgSiWa j oprijfi^fieradenidraagcn.

22. Hertoginnen. 23. Meerdere Herauten»

24. Hertogen buitm die Regalia dragen.

25. Provinciale Kpningenvan wapenen.

26. Markuit van Haliifax , Lord van V Geheime
Zegel j Maxquis van Kamarthcn , Lord Bruefideiuvan

den Raad.

27. Lord Aartibijfchop van Joik : Lord Bifchop van
Londen. ^

28. ?rins Genrge van Deenmarken
;
wordende

:(ijn Jleep gedraagen door :{tjn Meelter van de tab-

baarden.

29. Graafvan MüiichcÜQY, jnetde 9taf Eduaid
den Belijder.

30. Lord Grey van Ruthin , met de goude Speoren.

3 ï . Graaf van Klaare , met des i^ontngins Scep-

ter kruis.

32. Graaf van Nordhampton > met des Lpningt

Scepter met hetkruis.

33. Graaf van Pembrok, met bet Derde Swaard
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betec!{ende de 3 jwaardcn de 3 rijken y En*

geland, Svhotiarid c» Ierland.

3^ Graafva7iSch:cssribmy y met de of het

Swaard zonder punr.

qj. Graaf van De:ïhy y met het Pointedo/gepunte
S'A’iafd.

36. Lord Majoor van Londen y fnet des Srads

Siai:, itre,

3 7- Voornaamjie koning der wapenen , met de Kou-
feband.

3S. Sir Puibek Temple
,
en Sir Eduard Sinton Bar;

repiepenteerende de Hertogen van Aquiianien eti

Noormandyen.

39. Graaf van Bedfort j met des Koningin s y voor

e

roede met de Duyi: Graafvan Sufiolkjwef des

nings guide xotdtmet dcn'Ouyi.

40. Hertog van Bolton , met des Kfiningins Rijksap-

appel : Hertog van Grafton , met des K^nings Rijks-

appcl.

4.1. Hertog van Son\s.xfet i met des }^nwginsk:oon:

Lord Hoogen Steward met desK^nings Kioou.

42. Lord Bfchop van S. Afaph, met dc patcra, of

cffcrfchotel : van Ely , met den Bibel : van Rechetier,

wade Beek er.

43. Willem , eji Koningin PJy onder-

fleundvande Lord Bijchop van\\^\nche:^Q,x y wordende

t^tjnfleep gtdraagendoor dc Meefltr de robbesj of

tabbaarden
;

gcaffjlcerd van de Lord Eland , Lord
WiliOwgby, Lori La^d^<iolJW^e ^ en Lord

ne. Xy enderfteund van de Lord Bifchop van Brifiol

;

wordende haarfieep gedraagen door de Hertcgm van, So -

iï\e:ri'ciigeajfijicerd door Lady KhHbeih Panlet ,
Lady

Diana Veere
, Lady EJizabeth Cavendish

,
Lady

Henrictta Hyde : draagende de i6 Baronnen Cinque-

ports, of der ^ groote s^eehavens (Haftings, Doever,
Hhhs
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Hiïh, Rumney , m Sandwich het Kupefol , ofZon-
nedek^ hooiden hunne Majefteiten^

44. Edelman , m Staatjuffer van de Slaapkamer i

des JSpnin^ins Oppaffers., ^c.

45, \,eomans ofhet Gemeene volk , Lyfwachti
met hunne Kapiceineu.

Verklaaring der Letteren j Raande in de voor-

naamfte plaats van het Tafereel.

a. Word :{ijn Majesteit ^ door de Aartsbifchop vah
Jork, gekroond, J^telende , en in jeder hand een Jeep-

ter houdende.

b. Haarz Majejleit 5 kpf^^^tide en in haar hand een

fcepter houdende.

c. Bifchoppen , rondsom hen flaande > draagende de

Swaarden y
denBibel^ de KjuisJcepters ^ en andere^S-

galta.

d. Des Kpnings floel van jlaat.

e. Der K^onmgins ftoel van jlaat : beide onder kpft^h'
!(e verhemelten.

f. ’T groot paviljoen , boven de plaat:^ der kjooning

opgehangen.

g. Hertogim2enyGravinncn, &c. rondsom de kpningm

flaande.

h. Lord Major y AldermanstèSc.

i. Edelmans van de lange Tabbaard.

k. Lord Oppzrrecbter • K^apitein van de Lijfwacht

»

^c.
'

1 . Leedcn van bet Lagerhuys, aan de flinkerhand

ro. Vreemde Miniflers en Afge:{antcn , aan de rechter

ts^ijdCf ge:2̂ eeten.

n. ’T hooge altaar
, waar np de Scepter, cü

Swaard van Staat leggen.

F o. m-
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0. Mufil^anten ^an ’r K^nings kapel^ ter :(ijden het tr-

gel op galleryen ^eplaatfl.

p. q. Edellieden cn Hooge Choor:{angers
^

op het orgel

:^inger.de,

r. f. i^apellaanen
, Edellieden , en Jujfrcuwen van

bet Hofi om hoog opgalleryen gefield»

r. Lyftvachten.

u. Trappen van het Hooge Choor.

Ter zyden de voornaamfte Afbeelding word

vertoond.

1. Daar Z.K.M. Pal, of een pond goud, inde

gedaante van een Beitel , voer het altaar geknield , met

gewoonlijke plechtigheid
, offerd.

1. Daar 'L K. M- HJdderr van de

terwijl de Thefaurier van de Huyshouding goude en :{il-

vere medalien (op wiens eem :{ijde hunne Majefeiten,en
op de andere een vallende Faëton was afgebeeld) onder

het volk.Jmijt.

^ . Daar de Kc^i^g de ikonin^^in y uit de handen van

de Bjfebop van Ely , met grooa eerbiedigheid
, bet H.A*

vondmaal ontfangen»

4. Daar Z.K^M. de Keifirlijks kjotn door deBifchop

van Jork word opge::(et , de Hertogen y Markgraven,

Graven , en Baronmv, de kjoon met de vcorfie vingers

aanraakende , de eed en hulde doen\en de trein weder naar

Wefimunfterhal begint te vertrekken.

5. 6. tkenfiige Vuirwerken , in bet water

,

Wit-

hal Tour , cpgericht 3 des avonds 3 onderbet ta-

felen van de nieuwsgekroonde Majeftettenj aangeftooken.

Mijn
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MYn odgen fcheem’ren in de glans eri maje-

fteit

Van deeze loeftel ; en ik ben ontroerd , verflaagen,-

in zien van ’c geen me tot de krooning hier be-

reid ,

En plechtig, door de bloem van ’t eiland, om laat

draagen.

Maar zal ik verder ih de Abdykerk durven treên

,

En boven fVillems hoofd de rijkskroon zien gehee-

ven ^

De fccpter aanbiên van Britanje'i neen, óneen!

Vrees en verwondring doen mijn matte leedcn

beeven.

’k Wil echter toepen : V tvenfch , mijn Vorfty

voortaan

Ve voorjpoed van Augufl , de goedheid van Tra-

jaan

!

. - Aan

MARIA STUAIId.
Y 7 koninginrie , die , met ongenaakb’re flraalehj

vJï ’T geflikker uitdoofd van Britanjes rijkscie-

raên

,

Waar mede uw hoofd
,
en hand , en fchoudcfs

,

zyn gelaên,

’k Wenfch u , dat uw geluk mag klimmen , nimmer
daalen 1

*K wenfch dat de rampen , die gemeenlijk alle kroo-

nen

F ï ‘ (Be.
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(
Befprengd met traanen

,
en befpat met vorftlijk

bloed

)

Angrypen>rcheoden
, en vertrappelen met de voet,

U moogen mijden, en uw echtgenoot verfchoonen.

En dat men op uw fchoot een nazaat magaanfchou-

wen ,

Zo kloek ais IViüem , en zo deugdlijk als Mary,
Wien *c zQhiWi^^arlament magj onbefchroomd

en bly,

flor van de Krijgskcrk , en het roer van k Rijk, be-

trouwen:

Terwijl het , heimelijk ten ondergang gedoemd,

U j haar befchuts vrouw^als een andere Efter roemd.

BESLUIT.
Hicr,blijfcj.mijnC//oftaan, en wil geen woord meer

uiten,

Gezint dit Dicht te fluiten.

’T word nacht : het vreugdevuir is flechts een

^olk van (naook, ^

De feeft verdwijnt in rook.

Bedroefde al doet hetvuir ons vreugd ver*

meêren ,

.

En u in afch verkeeren
,

Al zijn wy overfteipc van zegen en geluk,

Gy van elende en druk.

Vertoef! wy leeren al des Franfmans hertaêr treffen»

Eer gy het zult bezeflenf^
Ligt hy ter needer

;
van die hy nooit heeft ge-

acht

Onwaapend en verkracht.

En
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Draagen] DeScfpfenyKj'oonen, B.yk^appth,STvaayden)&lc Ziede

BefcbrijvingeenVerklaaringedetCyf^rgetallen.

De Rijkskroon] Zode kroon van koning Eöuard ócn'Beijdeyy

waar af 50 pag. aU de K^ei/eylijke ktooi\

;

volgens gewoonte , ophcc
einde der plc ht 'gheden den Koningopgczct.

Voorlpoed.goediieid ] Eatropius kcid ons, in het leven van Traja-

nus , da de Roomfche Raad,iet gedachtenis van deezen roemwaarden
Keifet , tot zelf aan zyn tyd , in dc plechtige toejuychingen , de
nieuwsgek .orenc keifers hee t toegewenfchi : Felidor Aogui’o ,

melioy Trajano ! “wees voortaan gtlukk'ga' (ds Auguftus , en beier als

Trajanus.

Degolukkigheid van ^.ugujlus is gebleeken in decoiloonen regens

de keifermoorders Byutus en Caffms j
en voorts tegens Sex, Pt,»//;«ƒ,

zoon van Pempejusde Groote j maat byzondetlijk in die tegens '.vixtnus

^ntesiius , en zyn opgeblaazene byzit CUopatra i Zie Vluianhus eii an-

dere S'chryvers.

Degoedheid van Trajanus is zelfdoorzyn medalien , met den titel

OPTIMUS en OPTIMUS PRiNCEPS’ ( waar af 24 pag.; ver-

maard ; hoewel (doch op zyn voorbeeld J Hady/aaus, en andere , zo
gezegt is, dezelve bynaam mede hebben aangenoomen.

Rampen
]
De gulden zinfpreuk van T^lafjcus Vegim

(
in zyn Aan-

hang \inl4aroos Em'is) istcfchoonom uit deeze/^c/ A.Wr«^tf» ge-

lasten te worden :

Ofragilis dammfxfuperbia fceptvi !

JQuot tecum injidiai , <juot moties ,
ijtiania ma'orum

TrlagnuYum tmnenta gcris? quot tela , nuot enfes ,

^ntèoculos
, ft cernis

,
habes ? &C.

O '•jergangl^etijke ryL’sftaf\ V-'at ^yt ejl hmdcr/aagfti, doodsz^va.tycny

en onbe/chryflyk^ elenden omringd? Wat kpomen'er al givelde J'chichten

eh uitgetoogenfv-'aayden woy ujiaan ?

Maat men zouten minften honderd diergelijke konnen te borde

brengen, en wel duizend voorbeelden daar achter voegen; doch

dc doorloop
, 44,45, Öcc.pag. het leven der koningen van

Engelandy en 56 pag van Schotland

,

en hv zai
,

geloof ik , haaft

verzadigd worden.

Opuw fehoot] De keilers naatnen de Wtuchtbaatheid hunner ge-.

maalinnen zo herten , dat zy de zelfde ( in de gedaante van ten

ftaand of zittend vrouwtje, met kinderen op haar ermen , en aan

haat handen
)
op de medalien fielden. Zie die van de beide Fauïiy-

«f«, beide Luciflen y Crispina y
Salonina

y Juha J^Ufa ,
yulia <Aia-

tneay en Eirufillat doch, tot ons oogmerk zit, op die van yuia
Domna, een viouwt jen , hebbende op haar fchoot een zuygend kind;

F 3 .
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geteekend .* FECUNDITATI AUG. Des ktiferimesuïttchtbaarheid.

Zie Mecliobarbus*

^aïlament'\ Engeland heeft 3 ^60tten vin yier/chaaren t Honen %

of Richthuj^rn *, zommige zyn Geefhljl^ en zoitimige Waereldlyk »

maateeneis gemengd : vooiwaar het grootfte en wijdluftighe *

draagende een niet heel oude ,
en den Frank atgeleende naam,V Var-

lamene,

De Engelfixen noemden ’t , in hunne taal, der Vergadering der

nvyfen^ oi de Groete nergadering: de fchrijvcrs in deezeen

voorgaande tijd ,
Commune cónc'tliurh y Curia akijsimay '£onneniüs

"Xla’^yjaturn y &c* ja gelijk de geheele van Ë/o/rfw byZ/'yw, f 4
Decad.x lib.) Prtff-ffö.’/MM word geheeien , zo zoume decze zaamen*

komft bequaa melijk T>an- Jlnglkum moogen noemen.
Voorts W’ord het op geene gezette tyden gehouden ; maar van de

Koningy na del'zelves goeddunken, beroepen om van hooge en drin-

gende zaaken te betaadflaan , en alleen volgens zyn welbehaagen ge-

l'cheiden.

Bcllaatuitde/(u«/M^, de Geefilijkheidy den grootenw^r/e/ en jR»d-

derfchapytn de Burgery: vertoonende gezaamenili jk het lichchaam van

geheel Engeland.

Krijgskerk ] De tempel van den dubbelgeironyden y<tw«r-,wiens

deuren de Romeinen y met groote ftaatzy , openden, wanneer zy

den OOI log legens de een of de ander vyand aanvingen: en toe

flooien , wanneer het Roomfehe gebied overal weder was be-

vreedigr.

Van ’t opfluytendeezer tempel gewaagd Virgilius {j JEneid.) de

dingen van zyn tijd op de aloude Tro]aanen paffende;

Turn regina Deutn , cale delap/ky morantes

Impuht ipfa manu portas

y

^ cardine verfo

helli ferratos rupit Saturniapwi?^/,

.Als de koning Latinus nneigerde de Troojaanen de oorlog aan te

•^(ggeny en daar op, •volgens gewoonte, de deuren van jamis tempel op

te fluytcn , •y> quam Juno \elf beneden , en (meet de ktygsdeuren metge-

TVeld uit het flat.

Van het fluiten onder de koning Arwwrf, endekeiferen .Aaguftui

en 'i^j'Oifpteeken de Reo»»/?6f Schrijvers volmondig 5 behalven de

medalien vandetwee laatften ; want op die van TVfi'o zietmen een

vieikanie geflooten kerk, en dit byfchrift; PAGE Vopuli Komani

TERRA MARiq«e (ofUBlQwf) PARTA JANUM CLUSIT,
Heto floot den tempel van Jinus, nadat bet volk y al om, te

Ti'aaieren te lande^e vreede vedergenoot.
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zie hier waarom JamsEfUigev yoorloger ^ van Lucams { i lib.B»

Phéirful.

)

en pacificus y vredemaakrr y van Martialis y ( 8 lib. 66 fi-

plgr.

)

ten opzichte zijner twee verfchillendc uitweikingeu, word

geheeten,

Vreugdevuir] Dat de aloude Gmkencv. "Romei/ien van konftvuir-

’^erken geen kennis gehad hebben (alzo hunne eeuw niemandal vaii|

dat booze buspoeder wift ) is zceker; maar ofze, op feeft-en

vierdaagen , nooit vreugdevuiren aangeftooken hebben , daar zou

ïk aan twyfelen; nademaal ik, in het Jifcdnljrijk Kabinet van de

Heer JAKOB de WILDE (waac toe my door zijn E’s ongemeene be-

leefdheid,zedert eenige jaaren.den dagelijkfchen toegang is vergund)

een zilvere penning geflagen van die van ^pollc,niay (een vermaarde

ftad in Illyvien, ontrent Dyrrachium

)

gevonden heb, op wiens rugge-

fluk 3 )onge;'m?.agdcn rondsom een ontftooken vuir huppelcnjgetee-

kend: AnOA ; AY0NT20 door de ^potlonia^

rm; ondetde regering of het Schoutfehap van zeeker 'Dionyfodortési

tenzy dit vuir jets anders beteekend
;

gelijk my tot die gedachten

Lud.Konnws (fchrijvende over Hub. Golt\yGracia ) 5 en ópag zijner

verklaaringen, gelegenheid poogd te geven.

Behalven dat de medalien van Fe^afianus en Trajanus eenig bewijs

Vreedevuiren van ^chiinen te hebben, alzo zy vertonen een gevleugeld

Overtvinmngbeeldydzt (draagende in deeene hand een olijftak of hoo-

ren van overvloed) met de ander een toorts houd, waarmee zy ee-

nig wapentuyg aan brand (leekt, met dit, of diergelijk , byfchtift:

PAX AU G. De vreede door den keifergetroffen*

Wy leeren ] 'Zedert de oorlogen tuiïchen ludewijk de Plet-

te en Henriks de I is y onder de Engefche en Franfche , een onvec-

zoenlijken tegenftrijd en haat ftot op den dag vanh’den weder-

zijds voortgeplant y opgercezeni rotzo verre, dat de zich

in het handelen van de boog ( het fchietgeweer van die tijd )
wil-

lende oefenen , een houtfe pop in Franfchekltedtxtn geftooken , tot

hunne doelwit gebruikten , en de kinderen daar op leerden mikken,

ben met dceze woorden vernaaanende : Leer den Franfchmm tref-

ftn.

EINDE»
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